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Посилення експертного потенціалу організацій громадянського суспільства  
Донецької та Луганської областей для здійснення моніторингу доступу до правосуддя  
та безпеки на місцевому та обласному рівнях. Фінальний аналітичний звіт проєкту.  
Т. Щербатюк, Н. Єсіна, М. Петров, Н. Гаєвська, під загальною редакцією Є. Полтенка – 83 ст.

Звіт підсумовує результати низки громадських моніторингів, які відбувалися одночасно 
впродовж 2020 року у 15 громадах областей, що найбільш зазнали наслідків збройного кон-
флікту на Сході України. Ці моніторингові місії мали на меті здійснити аналіз дотримання  
прав людини на підконтрольних уряду України територіях Донецької та Луганської  
областей та допомогти органам місцевого самоврядування налагодити свою діяльність за  
напрямом дієвої роботи із захисту прав людини у своїх громадах. У якості методологічної 
основи моніторингу було обрано напрямки «Соціальний захист для вразливих категорій»,  
«Безпека громади», «Гідний рівень життя» Місцевого індексу прав людини. В рамках  
моніторингу було апробовано новий напрямок індексу – «Доступ до правосуддя».

Місцевий індекс прав людини розроблений Українською Гельсінською спілкою з прав 
людини та допрацьований для адаптації до місцевого контексту Мережею правового  
розвитку задля підтримки і ефективного розвитку реформи місцевого самоврядування та 
адміністративно-територіального устрою (децентралізації) в Україні. Критерієм ефектив-
ності індексу визнано такий розвиток, що базується на засадах пріоритету прав людини в 
усіх сферах її взаємин із владою. Моніторинги населених пунктів проводять представники 
місцевих громадських об’єднань за координації та навчальної підтримки експертів Мережі 
правового розвитку та Української Гельсінської спілки з прав людини. Моніторинг перед-
бачає виставлення бальної та відсоткової оцінки зусиллям місцевої влади з забезпечення  
прав людини в кожному напрямку оцінювання. За результатами кожного моніторингу  
місцева влада отримує перелік рекомендацій щодо покращення власної діяльності.

Розробка методології Місцевого індексу прав людини була реалізована за участі експертів 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, спільнот експертів, науковців 
та практиків місцевого самоврядування різних галузей прав людини. Було опрацьовано  
сучасні міжнародні моделі прав людини і їх оцінювання, узагальнено кращі іноземні та  
вітчизняні практики моніторингу прав людини на місцевому рівні, враховано специфіку  
розвитку повноважень місцевого самоврядування в процесі реформи.

Підготовка звіту відбувалася у межах проєкту «Посилення експертного потенціалу ОГС 
Донецької та Луганської областей для здійснення моніторингу доступу до правосуддя  
та безпеки на місцевому та обласному рівнях», який Мережа правового розвитку  
реалізує у партнерстві з Українською Гельсінською спілкою з прав людини та організаціями 
громадянського суспільства Донецької та Луганської областей у межах Програми ООН із  
відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу, а також 
урядів Данії, Швейцарії, Швеції та Королівства Нідерландів.  

Думки, рекомендації та висновки, викладені у звіті, належать виключно авторам та не 
обов’язково відображають погляди Програми та Європейського Союзу, а також урядів Данії, 
Швейцарії, Швеції та Королівства Нідерландів.

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН:  
Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та  
розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення 
(UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз,  
Європейський інвестиційний банк, Посольство США в Україні, а також уряди Данії, Канади, 
Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.
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Список скорочень

ЗМІ – засоби масової інформації

МІПЛ – Місцевий індекс прав людини

МПР – Громадська спілка «Мережа правового розвитку»

ОГС – організація/організації громадянського суспільства

ОМС – орган/органи місцевого самоврядування

ОДВ – орган/органи державної влади

Проєкт – проєкт «Посилення експертного потенціалу ОГС Донецької та Луганської областей  
для здійснення моніторингу доступу до правосуддя та безпеки на місцевому та  
обласному рівнях», який реалізовували у 2020 році дві національні спілки правозахисних  
організацій – Мережа правового розвитку та Українська Гельсінська спілка з прав людини,  
що об’єдналися з партнерськими організаціями з Донецької та Луганської областей в  
межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки  
Європейського Союзу, а також урядів Данії, Швейцарії, Швеції та Королівства Нідерландів

УГСПЛ – Громадська спілка «Українська Гельсінська спілка з прав людини»

УПСЗН – Управління праці та соціального захисту населення

ЦНАП – Центр надання адміністративних послуг
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Вступ

У 2020 році завершилась основна фаза реформи адміністративно-територіального устрою 
та місцевого самоврядування (децентралізація) в Україні. На законодавчому рівні прийнято 
низку законів та підзаконних нормативних актів, які визначають порядок створення, струк-
туру та повноваження нових об’єднаних територіальних громад. По суті, в країні оновлено 
конституційні основи місцевого самоврядування на позиціях ратифікованої Європейської 
хартії місцевого самоврядування.

Місцеве самоврядування стає суб’єктом, який безпосередньо впливає на добробут  
населення та громади в цілому. Особливо це спостерігається в питаннях забезпечення  
реалізації національних та міжнародних норм із дотримання соціально-економічних та 
культурних прав громадян.

З появою нових повноважень та ресурсів на їх реалізацію виникла потреба у здійсненні 
громадського контролю за діями влади в питаннях як дотримання прав мешканців громад, 
так і ефективності використання ресурсів органами місцевого самоврядування. Проєкт 
«Посилення експертного потенціалу ОГС Донецької та Луганської областей для здійснення  
моніторингу доступу до правосуддя та безпеки на місцевому та обласному рівнях»  
(далі – проєкт) спрямований на визначення стану виконання реформи адміністративно- 
територіального устрою та місцевого самоврядування (децентралізації) у ракурсі позитив-
них зобов’язань місцевої влади з дотримання прав людини на рівні громад.

Реалізація проєкту здійснювалася двома національними спілками правозахисних органі-
зацій – Мережею правового розвитку та Українською Гельсінською спілкою з прав людини,  
які об’єдналися з партнерськими організаціями громадянського суспільства з Донець-
кої та Луганської областей в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за  
фінансової підтримки Європейського Союзу, а також урядів Данії, Швейцарії, Швеції та  
Королівства Нідерландів.

Моніторинг впровадження реформ та стан дотримання прав людини на місцевому рівні 
здійснювався за допомоги інструменту громадського моніторингу діяльності місцевої  
влади з позицій дотримання прав людини – Місцевого індексу прав людини (МІПЛ). До  
реалізації проєкту були залучені місцеві організації (ГО «Точка доступу», ГО «Громадська  
платформа», ГО «Регіональний центр медіації та вирішення конфліктів», ГО «Ліга жінок  
виборців», ГО «Спілка захисту громадянських свобод», ГО «Суспільна служба правової  
допомоги»), яким була передана методологія проведення моніторингу та здійснювався їх 
експертний супровід при її практичному застосуванні. 

За результатами реалізації проєкту вдалося визначити реальний стан роботи органів  
місцевого самоврядування у 15 громадах Донецької (Маріуполь, Краматорськ, Слов’янськ, 
Бахмут , Волноваха, Дружківка) та Луганської областей (Щастя, Новоайдар, Сєвєродонецьк, 
Лисичанськ, Рубіжне, Станиця Луганська, Красноріченськ, Кремінна, Новопсков), налагоди-
ти їх взаємодію з представниками громадськості (місцевими громадськими активістами).

15 аналітичних звітів (Додаток 1) стали ілюстрацією реального стану дотримання прав  
людини на рівні громад та реалізації реформи адміністративно-територіального устрою та 
місцевого самоврядування (децентралізація) на Сході України. Рекомендації, розроблені 
для органів місцевого самоврядування, покладено в основу планів адвокаційних кампаній, 
які вже стали «дорожньою картою» на 2021 рік для місцевих громадських активістів у їхніх 
зусиллях із вирішення виявлених проблем у своїх громадах.

Проєкт розпочав тривалий процес із переформатування роботи органів місцевого  
самоврядування у Донецькій та Луганській області з фокусом на забезпечення дотримання 
прав людини та створення експертного середовища серед активістів регіону у цій сфері.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text
http://hro.org.ua/index.php?id=1517385316
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Загальна інформація про проєкт

Методологія проведення моніторингу 

Місцевий індекс прав людини (далі МІПЛ) – це моніторинговий інструмент, що дозво-
ляє проілюструвати впровадження реформ на місцевому рівні через підхід, заснований 
на правах людини. Десять напрямків МІПЛ пропонують свого роду мапу забезпечення  
громадою прав людини та демонструють перспективи та виклики запроваджених реформ: 
від безпечного середовища та належного водопостачання до здійснення демократії участі 
та якості наданих адміністративних послуг.

Місцевий індекс прав людини (МІПЛ) дозволяє об’єктивно оцінити якість діяльності  
місцевої влади за ключовим її призначенням – забезпечення реалізації прав людини з  
акцентом на базові права за міжнародними стандартами (зокрема за підходом до оцінки 
належного публічного урядування Good governance). Індикатори методології базуються  
на стандартах міжнародних та регіональних договорів у сфері прав людини, актах  
національного законодавства та стратегічних документах. 

Методологічна основа інструменту дозволяє виокремити компоненти, які стали складо-
вими якісної оцінки кожного напрямку. Викликами моніторингів у громадах, які є набли-
женими до лінії зіткнення, стали реалізація базових прав і вже згаданих постраждалих від 
збройного конфлікту категорій і деяких дотичних до категорії внутрішньо-переміщених 
осіб – переселенців-безхатченків, а також закритість влади на місцях, брак інформації у  
відкритому доступі.

На фото: Наталія Єсіна, експертка проєкту та виконавча директорка сумської організації «Північна правозахисна група»,  
спікерка під час першого навчального модуля проєкту, червень 2020 року.

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/AboutGoodGovernance.aspx
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Інструмент МІПЛ дозволяє супроводжувати реформи на місцевому рівні, розвивати  
громадський активізм і залучення організацій громадянського суспільства до місцевої 
політики. Важливість цього підходу, який пропонується до застосування і у цьому проєкті 
полягає в тому, що індекс через оцінний, по суті менеджерський інструмент моніторингу 
забезпечує впровадження головного конституційного принципу взаємин влади і людини.  
Кожен моніторинг населеного пункту дозволяє виявляти кращі та невдалі практики  
місцевих владних рішень – і за результатами поширювати перші та долати другі. 

Розробка методології Місцевого індексу прав людини була реалізована за участі експертів 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, спільнот експертів, науковців 
та практиків місцевого самоврядування різних галузей прав людини. Було опрацьовано  
сучасні міжнародні моделі прав людини та їх оцінювання, узагальнено кращі іноземні та  
вітчизняні практики моніторингу прав людини на місцевому рівні, враховано специфіку  
розвитку повноважень місцевого самоврядування у процесі реформи.

Для проведення оцінки діяльності органів місцевого самоврядування було обрано три  
напрямки методології МІПЛ: «Безпека громади», «Гідний рівень життя» та «Соціальний  
захист для вразливих категорій». Четвертим напрямком моніторингу став «Доступ до  
правосуддя», який на час моніторингу не входив до системи інструменту оцінювання. 

Протягом моніторингу індикатори нового напрямку проходили апробацію на рівні громад, 
за результатами якої було сформовано базову концепцію нового напрямку. Він дав мож-
ливість оцінити ефективність виконання місцевим самоврядуванням своїх функції щодо 
сприяння роботі органів поліції, суду, юстиції, системі безоплатної правової допомоги та 
місцевим державним адміністраціям у здійсненні ними повноважень в частині створення 
для мешканців громад можливостей та належних умов щодо вирішення їхніх правових про-
блем. Докладніше – у цій публікації.

На фото: Олена Сінчук, експертка з доступу до правосуддя та менеджерка з організаційного розвитку ГС «Мережа правового 
розвитку» під час навчання у м. Святогірськ Донецької області 4-5 вересня 2020 року презентує учасникам напрям методології 
МІПЛ «Доступ до правосуддя».

https://drive.google.com/file/d/1p9KBW7EEpuSkZ49amOLUStq8DlX-1AfV/view?usp=sharing
https://bit.ly/33Q5y7Q
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Для здійснення аналізу діяльності органів влади монітори використовували різні методи 
збору інформації: контент-аналіз офіційних ресурсів органів місцевого самоврядування, 
пошук інформації у пошукових системах та при проведенні польових досліджень (аналізу 
роботи органів місцевого самоврядування та їхніх структурних підрозділів), спілкування з 
представниками місцевої влади та місцевими мешканцями, запити на отримання публічної 
інформації.

Велику увагу приділено аналізу нормативних актів органів місцевої влади (місцевих  
програм, рішень, планів заходів). Монітори проводили аналіз їх дієвості та ефективності. 

Загальне оцінювання проходило шляхом виставлення балів за кожним індикатором та 
визначення підсумкової відсоткової оцінки діяльності органів місцевого самоврядування 
за кожним із напрямків.

Результати проведених моніторингів стали основою для рекомендації органам місцевого  
самоврядування щодо роботи у напрямку забезпечення дотримання прав людини та  
підняття ефективності роботи структурних підрозділів місцевих рад.

Особливості моніторингу в регіоні,  
що постраждав від збройного конфлікту

Під час організації та проведення оцінки рівня дотримання прав людини у діяльності  
органів місцевого самоврядування було враховано особливості громад Східної України та 
реальні потреби місцевих мешканців. Адже Донецька та Луганська області, безпосередньо  
громади, які брали участь у моніторингу, мають певні та зрозумілі відмінності від інших  
регіонів України. Головна особливість – багаторічний збройний конфлікт, що обумовлює 
вплив на доступ мешканців громад до соціальних, комунальних та громадських послуг,  
обумовлює  нижчий рівень особистої безпеки (Рис. 1). Це, в свою чергу, має відображатися 
на діях та рішеннях місцевої влади. 

Луганській області аналізувалася діяльність ОМС у таких громадах: Новоайдарська,  
Щастинська, Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжанська, Кремінська, Красноріченська,  
Новопсковська, Станично-Луганська. 

Відзначимо, що після початку збройного конфлікту Донецька та Луганська, на даний час 
Сєвєродонецьк та Краматорськ є адміністративними центрами двох східних областей  
України. Визначення такого статусу відбулося після повернення цих населених пунктів під 
контроль уряду України (Краматорськ – 5 липня 2014 р., а Сєвєродонецьк – 22 липня 2014 
р.). Крім цих населених пунктів, тимчасову окупацію в 2014 р. пережили Щастя, Новоайдар,  
Рубіжне, Лисичанськ, Станиця Луганська, Слов’янськ, Маріуполь, Дружківка, Бахмут.  
Масштабні військові дії у травні 2014 р. тривали під Волновахою. Із початком збройного  
конфлікту на Сході України місто Кремінна було в небезпеці опинитися в епіцентрі  
військових дій. Починаючи з квітня і до середини липня 2014 року, місто фактично  
перебувало на лінії зіткнення, але активні військові дії місто оминули, як і Красноріченське 
та Новопсков. Військові події мали вплив на розвиток цих громад, на настрій населення та 
хвилю переселення людей із цих населених пунктів і повернення назад після відновлення  
контролю над цими територіями українською владою, а також на переселення людей із  
непідконтрольних уряду України територій у найближчі міста, контроль українським  
урядом над якими було відновлено у 2014 році. 
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Рис. 1. Громади Донецької та Луганської областей, у яких проводився моніторинг.
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Під час планування роботи за проєктом враховувались ризики зіштовхнутися із закритістю 

органів місцевої влади. Тому участь у «польових» дослідженнях брали виключно представ-

ники місцевої громадської спільноти, які пройшли попереднє навчання методології Місце-

вого індексу прав людини. Саме наявність місцевих моніторів, які розуміються на специфіці 

громад, знають та розуміють соціальну, економічну, політичну ситуацію в регіоні, дозволило 

достатньо ґрунтовно проаналізувати діяльність влади за різними напрямами: соціальним, 

безпековим та напрямком забезпечення доступу до правосуддя.

Проведені моніторинги виявили не тільки позитивні практики, але й ключові проблеми, які 

потребують особливої уваги та вирішення: від відсутності цільових програм у громадах до 

браку інформації про діяльність та проведення заходів у межах існуючих програм. Монітори 

звертали увагу на відсутність публічних звітів про діяльність влади, недостатню роботу із 

залучення додаткового фінансування від міжнародних донорів (адже важливою складовою 

відновлення місцевої інфраструктури є міжнародна технічна допомога), а також нехтування 

думкою мешканців при розробці місцевої політики, відокремленість (часом навіть певна  

сегрегація) внутрішньо переміщених осіб у приймаючих громадах тощо. Особливості  

областей (більш детально проаналізовані у презентації «Особливості та проблематика  

громад Донецької та Луганської областей», (Додаток 2), які постраждали від збройного  

конфлікту, було враховано і під час надання рекомендацій місцевій владі. Адже критично 

важливо враховувати всі доступні ресурси та можливості.

На фото: Перша офлайн-зустріч моніторів поблизу Кремінної (Луганська область) 26-27 червня 2020 року, під час тренінгу  
«Адаптація методології МІПЛ до місцевого контексту. Практичні аспекти проведення моніторингу».
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Результати моніторингу та рекомендації місцевій владі

Упродовж липня-листопада 2020 року проводився аналіз стану дотримання прав людини  
у громадах Донецької та Луганської областей. Моніторинг, як зазначалося попередньо,  
здійснювався із використанням інструментарію Місцевого індексу прав людини за чотирма  
його напрямками: «Соціальний захист для вразливих категорій, «Гідний рівень життя», 
«Безпека» та «Доступ до правосуддя» (Додаток 1. Моніторингові звіти 15 громад Донецької 
та Луганської області у 2020 році). 

Результати моніторингу визначили загальний стан дотримання прав людини та подальші 
напрямки роботи з громадами (Діаграма 1.).

Діаграма 1.  Оцінка роботи органів місцевого самоврядування за напрямками «Соціальний захист для вразливих категорій», 
«Гідний рівень життя», «Безпека громади» та «Доступ до правосуддя», відсотки до максимально можливих балів.

Соціальний захист для вразливих категорій (max 10 балів)

Гідний рівень життя (max 8 балів)

Безпека громади (max 6 балів)

Доступ до правосуддя (max 7 балів)
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Соціальний захист для вразливих категорій

Діяльність із соціального захисту населення в обраних громадах організована краще в  
органах місцевого самоврядування великих міст та міст районного значення. Прийняті 
місцеві програми мають більшу кількість заходів та орієнтовані на потреби населення.  
Варто також відзначити, що рівень набраних балів у Донецькій області значно вищий, ніж у 
Луганській. Однак це зумовлено статусом міст, в яких було проведено моніторинг. В об’єд-
наних територіальних громадах дана робота налагоджена значно гірше з причин нещодав-
нього їх створення та відсутності досвіду з організації такої роботи (Діаграма 2.).

Соціальний захист для вразливих категорій
max 10 балів

Особливості оцінювання діяльності органів місцевого самоврядування та узагальнені 
рекомендації за напрямком «Соціальний захист для вразливих категорій»:

У 10 із 15 громад, у яких проходило дослідження, здійснюється соціальний захист та  
підтримка малозабезпечених осіб похилого віку. Органи місцевого самоврядування  
прийняли окремі цільові програми або заходи з надання допомоги особам похилого віку. 

У громадах найбільш поширеними заходами соціальної підтримки є грошова матеріальна 
допомога, виділення твердого палива (у сільської місцевості), забезпечення санаторно- 
курортного лікування у якості реабілітаційних заходів, безкоштовний проїзд для окремих 
категорій населення, пільги на оплату послуг зв’язку, на поховання, допомога на встанов-
лення приладів індивідуального опалення. 

Діаграма 2. Оцінка роботи органів місцевого самоврядування за напрямом «Соціальний захист для вразливих категорій».
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Варто відзначити міські ради Маріуполя, Сєвєродонецька, Краматорська, Дружківки та  
Бахмута, де є практика призначення матеріальної грошової щомісячної стипендії особам, 
які досягли 100 років. У Маріуполі додатково призначена одноразова матеріальна допомога 
до 90-річних ювілеїв у розмірі 300,00 грн та до 100-річних ювілеїв у розмірі 1000,00 грн.

Людям похилого віку надаються продуктові набори (Бахмут, Слов’янськ та Новоайдар). Для 
прикладу, у липні 2020 р. у Бахмуті організували надання продуктових наборів 511 особам 
у кількості 1022 одиниці на суму 319 477,2 грн. У 2020 році у зв’язку зі встановленням каран-
тину Міським планом протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню 
випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, міська рада 
Маріуполя передбачила проведення заходів із забезпечення продуктовими наборами осіб, 
які знаходяться в зоні ризику захворювання на коронавірус (маріупольці похилого віку від 
75 років та старші). 

Водночас у Кремінній, Новопскові, Станиці Луганській, Щасті та Волновасі монітори не  
виявили доказів надання допомоги та підтримки малозабезпечених осіб похилого віку.

На фото: Ванда Вєровська, моніторка м. Маріуполь, у Департаменті соціального захисту Маріупольської міської ради під час 
робочої зустрічі з метою дослідження інформації за напрямком «Соціальний захист для вразливих категорій»

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. Провести аналіз потреб малозабезпечених осіб похилого віку, визначити першочергові 
потреби та розробити механізми надання відповідної допомоги таким особам.

2. Прийняти місцеві цільові програми з надання допомоги та підтримки малозабезпече-
них осіб похилого віку.
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Рівень участі органів місцевого самоврядування у забезпеченні надання послуг із догляду  
осіб, які його потребують (догляду вдома; денного догляду; підтриманого проживання; 
паліативного/хоспісного догляду; догляду стаціонарного), залишається на низькому рівні. У 
дев’яти громадах монітори не знайшли доказів сприяння органами місцевого самовряду-
вання наданню вказаних послуг.

Так, при проведенні аналізу за даним індикатором у Краматорську та Маріуполі монітори  
встановили наявність Центрів територіального обслуговування населення, у яких,  
відповідно до інформації на сайті міських рад, передбачено надання послуг із денного  
догляду та догляду вдома. Однак відсутність інформації про роботу територіальних центрів за  
останній рік не дала можливості підтвердити дійсність надання відповідних послуг у  
громаді. У Сєвєродонецьку монітори знайшли підтвердження збільшення видатків на 
фінансування Центру територіального обслуговування населення у звіті про виконання 
місцевого бюджету, що дало можливість поставити бал за цим індикатором.

Попри наявність територіальних центрів та надання ними послуг із догляду у Кремінній, 
Новоайдарі, Станиці Луганській та Волновасі, оцінка органів місцевого самоврядування у 
даному напрямку була негативною. Монітори встановили, що центри підвідомчі районним 
державним адміністраціям та фінансуються з районних бюджетів. Аналіз роботи органів 
місцевого самоврядування не виявив доказів їхньої участі у фінансуванні роботи центрів 
та організації роботи надання даних послуг. Було рекомендовано запровадити практику 
окремої статистики обліку та допомоги мешканцям з громад задля більш детального та 
прозорого звітування у цій сфері. 

Цікавим є досвід Бахмутської територіальної громади у даному напрямку роботи. У місті 
прийнято Комплексну програму соціального захисту окремих категорій громадян у  
м. Бахмут на 2019-2022 роки, якою передбачені: 

• Щомісячна компенсаційна виплата непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за 
особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку;

• Надання допомоги з догляду за особами з інвалідністю І та ІІ груп внаслідок психічного 
розладу;

• Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та  
особам з інвалідністю державної соціальної допомоги на догляд.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. Оприлюднювати на офіційних сайтах органів місцевого самоврядування інформацію 
про надання у громаді послуг із догляду за особами, які його потребують.

2. Передбачити можливість надання послуг із догляду за особами за рахунок власних  
ресурсів (створення власних центрів соціального обслуговування населення, співфінан-
сування районних центрів).

3. Вчасно та доступно звітувати про надання послуг та в цілому роботу з населенням у 
цьому напрямі.
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Підтримка сімей з дітьми в об’єднаних територіальних громадах організована на низькому 

рівні. Так, монітори не знайшли доказів впровадження органами місцевого самоврядуван-

ня заходів із надання допомоги сім’ям з дітьми у Бахмуті, Красноріченському, Новоайдарі, 

Новопскові, Рубіжному, Станиці Луганській та Волновасі. 

Водночас варто відмітити громади, де робота з сім’ями з дітьми налагоджена належним 

чином. Так, у Бахмуті за рахунок коштів місцевого бюджету мешканці міста із малозабез-

печених сімей мають можливість отримати пільгове дитяче харчування для дітей перших 

двох років життя. У рамках програми «Разом – ми єдині» на 2018-2022 роки для підтримки  

родин, в яких виховуються діти з інвалідністю, міським бюджетом передбачені кошти у розмірі  

1 578 582,00 грн на виплату матеріальної допомоги на придбання підгузників родинам, 

де виховуються діти з інвалідністю, які відповідно до індивідуальних програм реабілітації  

потребують постійного забезпечення підгузниками.

Цікавий приклад допомоги виявлено у Дружківці, де міська рада рада прийняла рішення  

надати у 2020 році щомісячну допомогу здобувачам освіти закладів професійної  

(професійно-технічної) освіти, закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти 

з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на  

повному державному забезпеченні в учбових закладах. Щомісячна допомога надається у 

наступних розмірах: здобувачам освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти –  

300 грн; здобувачам освіти закладів фахової передвищої освіти – 300 грн; здобувачам  

освіти закладів вищої освіти – 450 грн.

У Краматорську у 2019 р. було надано кошти з місцевого бюджету на матеріальну допомогу 

сім’ям, у яких виховуються діти з інвалідністю та діти з  онкологічними захворюваннями, в 

сумі 430,0 тис грн. Така допомога була надана 188 особам (у 2019 році придбано 775 продо-

вольчих наборів для сімей з дітьми). 

На території Сєвєродонецька діє Програма надання одноразової матеріальної допомоги 

при народженні в сім’ї двійні, трійні або більшої кількості дітей – за рахунок коштів міського  

бюджету у відповідності до Комплексної міської цільової програми «Турбота». Крім того, від-

значимо реагування влади та забезпечення безоплатним харчуванням дітей із сімей, які 

постраждали внаслідок великих лісових пожеж на території Сиротинської та Борівської  

селищних рад, у закладах дошкільної та загальної середньої освіти, підпорядкованих  

відділу освіти Військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області в 

листопаді та грудні 2020 р.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. Провести аналіз потреб сімей з дітьми, визначити їхні потреби.

2. Передбачити можливість прийняття місцевих цільових програм, які будуть спрямовані 
на надання підтримки та допомоги сім’ям з дітьми. Особливу увагу приділити сім’ям з 
дітьми з вразливих категорій населення.
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Органи місцевого самоврядування проводять заходи у напрямку протидії домашньому на-
сильству та підтримки дітей і молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Проведений аналіз показав, що така робота краще побудована у великих містах або містах 
районного значення. Проведені заходи у даних населених пунктах є системними та ком-
плексними, охоплюють широке коло осіб та спрямовані на вирішення проблеми насиль-
ства у сім’ях.

Так, у Маріуполі та Слов’янську створені центри соціально-психологічної допомоги особам, 
які постраждали від насильства або жорстокого поводження, в тому числі гендерно зумов-
леного (шелтери). Шелтери було відкрито за сприяння Міжнародних організацій (Європей-
ського Союзу в рамках Програми відновлення та розбудови миру ПРООН та ООН-Жінки, 
що реалізується у Східній Україні, УВКБ ООН) та передані в управління органам місцевого 
самоврядування.

Велику увагу вирішенню проблеми домашнього насильствома також приділяють Центри 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, що надають допомогу сім’ям, дітям та молоді, які 
перебувають у складних життєвих обставинах та не можуть самостійно їх подолати.

Прикладом роботи є Маріуполь, де на базі Центрів соціальних служб створено додаткові 
соціальні сервіси: центри підтримки сім’ї: психологічна підтримка сімей з дітьми, сімейне 
консультування, групові заняття з батьками з питань розвитку та виховання дітей, дитячі 
групові заняття з використанням методів арт-терапії та інших, телефон довіри: анонімна 
психологічна та правова підтримка телефоном.

У Слов’янську у складі дитячої консультативної поліклініки КНП СМР «Міська лікарня №1» 
працює «Клініка, дружня до молоді» (КМД), яка надає лікувально-діагностичні, консульта-
тивні, інформаційні та профілактичні послуги підліткам та молоді у віці від 10 до 21 років. У 
Краматорську, Кремінній та Новопскові працюють мобільні бригади для допомоги жертвам 
домашнього насильства, які складаються із психологів і соціальних працівників. 

Варто відзначити, що громади також приймають програми з протидії домашньому насиль-
ству. У Бахмуті та Рубіжному прийняті цільові програми, спрямовані на попередження та 
протидію домашньому насильству та підтримки у дітей і молоді, які опинилися у складних 
життєвих обставинах. 

Прикладом інформування населення про можливість отримання допомоги у випадку до-
машнього насильства є Дружківка та Щастя, де на офіційних сторінках ради розміщено ін-
формацію про установи та відповідальних осіб, які надають допомогу у випадках вчинення 
домашнього насильства. 

Водночас у Волновасі, Новоайдарі, Станиці Луганській, Красноріченському та Кремінній 
монітори не виявили достатньо доказів проведення органами місцевого самоврядуван-
ня заходів із протидії домашньому насильству та підтримки дітей і молоді, які опинилися у 
складних життєвих обставинах. Оцінка роботи у даних громадах за цим індикатором була 
негативною.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. Створити центри соціально-психологічної допомоги особам, які зазнали  насильства, в 
тому числі гендерно зумовленого (шелтери). Передбачити фінансування на їх роботу.

2. Створити мобільні бригади для надання допомоги жертвам домашнього насильства.
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У громадах не проводиться достатньо заходів, які спрямовані  на підтримку та допомогу 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Дев’ять із п’ятнадцяти громад 
отримали негативні оцінки за даним напрямком. За оцінкою моніторів органами місцевого 
самоврядування приділяється мало уваги цій роботі.

Водночас монітори таки виявили позитивні практики організації роботи в даному  
напрямку. Так, у Бахмуті, Слов’янську, Маріуполі, Рубіжному та Сєвєродонецьку прийнято 
місцеві цільові програми із забезпечення дітей-сиріт житлом. Для прикладу,  у Маріуполі 
протягом 2017-2020 років для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
було придбано 150 квартир на загальну суму 59 391 224 грн.

Служби у справах дітей Маріупольської та Краматорської міських рад здійснюють контроль  
за умовами утримання, навчання, виховання дитини, над якою встановлено опіку,  
піклування, яка влаштована у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу – шляхом  
відвідування родини. Для прикладу, у Маріуполі протягом 2017-2020 років для  
забезпечення належних санітарно-гігієнічних і побутових умов проживання, виховання,  
навчання та розвитку 14 дітей, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу, міська 
рада облаштовує житлові приміщення, в яких функціонують дитячі будинки сімейного типу, 
необхідними меблями, побутовою та комп’ютерною технікою.

У Маріуполі також функціонує соціальний гуртожиток для осіб із числа дітей-сиріт та дітей,  
позбавлених батьківського піклування. Основними завданнями гуртожитку є надання  
соціальних послуг із підтриманого проживання, соціальної інтеграції та реінтеграції  
особам, які тимчасово проживають у гуртожитку. Протягом 2020 року тимчасовим житлом 
забезпечено 52 особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Структурні підрозділи Слов’янської міської ради проводять соціально-профілактичну  
роботу в закладах освіти та охорони здоров’я із профілактики соціального сирітства. У 2019 
році проведено 48 профілактичних рейдів «Сім’я», «Діти вулиці» та обстежено 311 родин.  
За наслідками обстеження взято на облік 47 дітей. 

Дієвим прикладом роботи за цим напрямом є Лисичанськ, де організовано безкоштовне  
харчування для учнів закладів загальної середньої освіти з числа дітей-сиріт та дітей,  
позбавлених батьківського піклування.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. Провести аналіз потреб дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

2. Прийняти цільові програми на забезпечення потреб дітей-сиріт, дітей позбавлених 
батьківського піклування.

На фото: Яна Якуніна, моніторка проєкту перед  
зустріччю із працівниками управління праці та  
соціального захисту населення у Лисичанську  
(Луганська область), липень 2020 року.
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Зручність надання послуг соціальних послуг населенню проводиться шляхом оцінки ор-

ганізації роботи органів соціального захисту населення та Центрів надання адміністратив-

них послуг. Для позитивної оцінки при наданні соціальних послуг необхідно не менше 12 

позитивних критеріїв.

За результатами проведеного аналізу лише сім громад мають позитивні оцінки та належну 

організацію роботи органів соціального захисту населення.

Прикладом належної роботи є Маріупольський центр надання адміністративних послуг. 

Центр повністю адаптований до потреб різних категорій населення та є зручним для відві-

дувачів. Аналіз показав наявність 16 критеріїв зручності надання послуг, чого не було ви-

явлено в інших громадах. Варто відзначити, що у центрі створено «Мобільний соціальний 

офіс», що передбачає виїзди спеціалістів до прилеглих місту населених пунктів (СМТ), які 

входять до громади, та консультування населення онлайн. 

Зважаючи на відсутність органів соціального захисту населення при Волноваській війсь-

ково-цивільній адміністрації, монітори проводили аналіз роботи управління соціального 

захисту населення Волноваської районної державної адміністрації, в якій мешканці міста 

мають можливість отримувати послуги.

В окремих громадах, таких як Щастинська, Новоайдарська та Новопсковська, які не мають 

громадського транспортного сполучення всередині громад, оцінювати цей індикатор було 

недоцільно. Відповідно, неможливо було поставити позитивну оцінку і через недоступність 

деяких послуг для мешканців периферії цих громад, які мають подолати більшу відстань, 

ніж встановлено в методології МІПЛ для відвідування установ та організацій, що надають 

соціальні послуги.

У Щасті наразі розглядається питання щодо створення віддаленого робочого місця Центру 

надання адміністративних послуг у с. Трьохізбенка, яке увійшло до складу громади. Таким 

чином невдовзі запрацює віддалений ЦНАП із можливістю подання документів за місцем 

проживання, що забезпечить наближення до користувача соціальних послуг. 

Складна ситуація спостерігається у Станиці Луганській, де надання послуг органом со-

ціального захисту населення не є зручним, оскільки внаслідок конфлікту на Сході України 

приміщення Управління праці та соціального захисту населення було зайнято військови-

ми, що змусило УПСЗН  переміститися у незручне приміщення без обладнання та офісної 

техніки. Колектив управління звертався до органів місцевого самоврядування, але питан-

ня про забезпечення комфортних умов для праці та обслуговування мешканців на момент 

проведення дослідження вирішено не було. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. Створити зручні для відвідувачів Центри надання адміністративних послуг населення з 
огляду на позитивний досвід інших громад України.
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Гідний рівень життя

Розташування поблизу лінії зіткнення та проведення військових дій у населених пунктах 
у 2014-2015 роках призвело до відчутного руйнування транспортної та соціальної інфра-
структур. Внаслідок цього значна кількість мешканців втратила заробіток та можливість  
забезпечувати свою родину. Ще більше ці негативні впливи посилило підвищення тарифів 
на житлово-комунальні послуги.

У таких умовах забезпечення гідного рівня життя для мешканців громад стає одним із  
найскладніших викликів для органів місцевого самоврядування.

Під час дослідження цього напрямку вивчалась участь органів місцевого самоврядування  
у заходах з подолання бідності, забезпечення підтримки вразливих груп населення та  
організації доступних соціальних послуг для мешканців громад.

Зважаючи на підсумки проведеного аналізу, слід наголосити, що рівень забезпечення  
гідного рівня життя у громадах Донецької області значно вищий за громади Луганської 
області. Це здебільшого пов’язано зі статусом населених пунктів. Моніторинг показав, що 
органи місцевого самоврядування у малих населених пунктах та новостворених громадах 
менше приділяють уваги роботі з підтримки населення та подолання бідності. Часто це  
зумовлено переконанням, що діяльності установ та організацій районного рівня  
достатньо для забезпечення потреб громадян у відповідній допомозі. Про це свідчить  
відсутність балів за даним напрямком у Щасті, Новоайдарі, Красноріченському (Діаграма 3.). 
Всі ці громади розташовані у Луганській області.

Діаграма 3. Оцінка роботи органів місцевого самоврядування за напрямком «Гідний рівень життя».
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Особливості оцінювання діяльності органів місцевого самоврядування та узагальнені 
рекомендації за напрямком «Гідний рівень життя»:

За результатами проведеного аналізу встановлено, що органами місцевого самовряду-
вання не ведеться системної та сфокусованої роботи, спрямованої на подолання бідності  
роботи у громадах. Про це зокрема свідчить відсутність цільових програм чи заходів з  
подолання бідності у громадах,  де проходив моніторинг. Більше того, в цих громадах не 
проводиться аналіз потреб місцевих мешканців.

Робота ведеться у форматі окремих заходів, що охоплюють певні групи населення та не 
мають комплексного характеру. Ці заходи є частинами місцевих програм із соціального  
захисту вразливих груп населення або є ситуативними, зумовленими певними подіям  
(пожежі, карантинні обмеження, потрапляння осіб та родин у надзвичайні ситуації, коли 
потребується стороння допомога, тощо).

При проведенні аналізу даних програм встановлено дієвість передбачених заходів та визна-
чено, що вони спрямовані на подолання бідності. Дієвість таких програм було встановле-
но у дев’яти громадах із п’ятнадцяти. Дієвість програм встановлювалась за наявності чіткої 
мети, строків виконання, заходів та результатів, наявного фінансування та відповідальних 
осіб за реалізацію заходів програми, а також вчасного звітування про реалізацію. 

Варто відзначити дієвість програми соціального спрямування: «Програма соціального  
захисту населення м. Волноваха на 2020 рік», метою якої є підтримка найбільш незахищених 
верств населення; забезпечення на належному рівні додаткових заходів щодо соціального 
захисту та підтримки людей з інвалідністю, ветеранів війни та праці, «дітей війни», учасників 
бойових дій, зокрема на території інших держав, бездомних та громадян, які повернулися  
з місць позбавлення волі; забезпечення фінансової підтримки соціально незахищених 
верств населення; зниження рівня бідності в місті, підвищення рівня охоплення найбільш 
нужденних верств населення соціальними виплатами і послугами, посилення адресної  
допомоги. 

Водночас у шести громадах (Красноріченське, Кремінна, Новоайдар, Новопсков та Щастя) 
монітори не виявили дієвих програм та заходів, які спрямовані на подолання бідності. Чинні 
місцеві програми з соціального захисту не мають чіткого плану заходів, результатів, методів 
проведення аналізу ефективності реалізації цих  заходів або ж затвердженого бюджету.

В цілому органи місцевого самоврядування приділяють недостатньо уваги заходам з  
подолання бідності у своїх населених пунктах.

Відзначимо основні заходи допомоги особам, які опинились або мають ризик опинитися за 
межею бідності, що здійснюються за рахунок місцевого бюджету в громадах, де проводи-
лось дослідження: 

• соціально вразливим верствам населення надається допомога у придбанні твердого 
палива та скрапленого балонного газу;

• допомога на поховання категоріям осіб, які цього потребують;

• адресна матеріальна допомога за особистими зверненнями громадян. 

Слід згадати Дружківську громаду, де у 2020 році запроваджено щомісячну допомогу  
здобувачам освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів фахової  
передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених  
батьківського піклування.

Несправедливі механізми надання адресної матеріальної допомоги виявили монітори  
в Новопсковській громаді: відсутність прозорого звітування, невідповідність сум, які  
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отримують заявники про допомогу та розмірів допомоги згідно з програмою «Матеріальна  
допомога населенню Новопсковської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 
роки». Хоча безпосередньо в тексті цієї програми зазначено, що основним завданням є  
забезпечення реалізації механізму надання соціальної допомоги за принципами адрес-
ності, індивідуального підходу, відкритості та добровільності, рівності та недискримінації. 

Негативну оцінку за даним напрямком отримали Щастя, Кремінна, Красноріченське та  
Новоайдар. У цих громадах не здійснюється достатньо заходів із надання допомоги особам, 
які потрапили за межу бідності або мають ризик там опинитися. 

Рівень участі органів місцевого самоврядування у забезпеченні житлом мешканців  
громад знаходиться на низькому рівні. У громадах відсутні комплексні стратегії, що  
передбачали б забезпеченнях житлом представників вразливих груп населення та осіб, які 
його потребують. 

Питання забезпечення житлом вирішується у громадах лише для найбільш вразливих  
груп населення. Для прикладу, у Красноріченській громаді, Краматорську та Бахмуті  
прийнято програми із забезпечення житлом дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування.

Попри велику кількість внутрішньо-переміщених осіб, у громадах не проводиться активна  
робота щодо забезпечення їх житлом. Питання є проблемним і зараз, на сьомому році  
збройного конфлікту та процесу переселення осіб з окупованої території. У більшості  
громад відсутні житлові приміщення для тимчасового поселення внутрішньо переміщених 
осіб. 

Однак є окремі цікаві практики вирішення цієї проблеми в деяких громадах. Так, у  
Новоайдарі наразі реалізується проєкт «Реконструкція будівлі зі створення житлових 
умов для BПO». Крім того, в громаді була затверджена «Селищна програма підтримки  
внутрішньо переміщених осіб», згідно з якою має бути проведено моніторинг потреб ВПО 
у житлі, сформований фонд житла для тимчасового проживання ВПО та розроблений  
порядок із реконструкції будівель для подальшого передання їх у тимчасове користування, 
створення реєстру об’єктів нерухомості для подальшого надання їх в оренду на пільгових 
умовах. Але відсутність відкритої звітності за місцевою програмою підтримки ВПО не дала 
можливості зарахувати бал за цим індикатором.

Позитивним досвідом вирішення проблеми щодо забезпечення житлом може поділитися 
Маріуполь, де міська рада співпрацює з урядом у даному питанні. Станом на 01.09.2020 р. 
183 родини/особи вже отримали в користування житлові приміщення з фондів житла для 
тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. Провести аналіз діючих програм, які спрямовані на подолання бідності. Внести зміни до 
програм, які є недієвими, з урахуванням базових потреб вразливих категорій населення 
та тих осіб, які мають ризики опинитися за межею бідності.

2. У тих громадах, де таких програм немає, провести аналіз потреб місцевих мешканців та 
розглянути можливість прийняття окремих цільових програм, які будуть направлені на 
подолання бідності населення.

3. Забезпечувати прозоре звітування за програмами та заходами з подолання бідності.
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Одним із шляхів вирішення забезпечення житлом мешканців громад є надання кредитів 
на купівлю житла. Втім, монітори виявили лише дві громади, в яких впровадженні місцеві 
програми з кредитування (Сєвєродонецьк та Станиця Луганська).

Варто також відзначити, що органи місцевого самоврядування приділяють увагу заходам 
з технічного переоснащення та поліпшення житлових умов проживання у громадах. Так, у 
Волновасі, Сєвєродонецьку, Рубіжному, Кремінній, Краматорську, Новопскові та Дружківці 
прийнято місцеві цьові програми з надання фінансової допомоги для утеплення житлових 
будинків або капітального ремонту житла.

У Маріуполі технологічне поліпшення умов проживання громади здійснюється у рамках  
реалізації Стратегії розвитку м. Маріуполь до 2021 року. В рамках реалізації Стратегії  
прийняті та діють:

• міська цільової програма розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста  
Маріуполя на 2018-22 роки.

• міська програма капітального ремонту і реконструкції ліфтів багатоквартирних  
житлових будинків на 2017-2021 роки.

• міська програма капітального ремонту з посилення несучих конструкцій багатоквар-
тирних житлових будинків на 2017-2021 роки.

У Краматорську діє проєкт, що фінансується урядом Німеччини через Банк розвитку KfW 
та реалізується Міжнародною організацією з міграції (МОМ) у співпраці з Міністерством  
з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та Міською радою  
Краматорська. В рамках проєкту буде побудовано та відремонтовано житло для понад 500 
родин: 80% з них становитимуть ВПО,  20% – мешканці Краматорська.

Варто відзначити, що на момент підготовки звіту експерти виявили додаткові докази участі 
громад у вирішенні питань із забезпечення житлом: 

• У Щасті розглянуто питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб  
(добудови занедбаної будівлі-гуртожитка);

• У Кремінній у грудні 2020 р. завдяки Українському фонду соціальних інвестицій за  
кошти гранту уряду Німеччини через банк розвитку KFW створено житлові умови для 
чотирьох родин внутрішньо переміщених осіб.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. Провести аналіз потреб населення в отриманні житла, в тому числі вразливих груп на-
селення.

2. Передбачити можливість прийняття довгострокових цільових програм із забезпечення 
житлом мешканців громад (надання житла або надання кредитів на його придбання).

3. Розглянути можливість прийняття інвестиційних програм із підприємствами та органі-
заціями, що здійснюють будівництво житлових будівель, зокрема через виділення житла 
або заходів зі сприяння у його придбанні.



22

Надання підтримки бездомним громадянам (розміщення, обігрів у холодну пору року, за-
безпечення можливості для здійснення особистої гігієни тощо) здійснюється лише у Маріу-
полі, Краматорську та Слов’янську. У цих населених пунктах створено центри допомоги 
бездомним громадянам. Аналіз роботи центрів підтвердив їх ефективність та дієвість. Так, 
у Краматорському центрі упродовж першого півріччя 2020 року за допомогою до центру  
обліку бездомних осіб звернулися 46 осіб, зокрема дві особи з числа ромської меншини.  
Цим людям надано 1057 різних соціальних послуг: консультування, представництво  
інтересів, соціальна профілактика.

В окремих громадах (Сєвєродонецьк та Щастя) в морозну погоду забезпечується робота 
тимчасових пунктів обігріву .

В інших населених пунктах, переважно невеликих, питання допомоги бездомним не стоїть 
на порядку денному органів місцевого самоврядування. 

Безпека громади
В умовах тривалого збройного конфлікту на Сході України та необхідності створення  
безпечних умов для проживання поблизу лінії зіткнення, робота за даним напрямом стала 
основною для моніторів та експертів. 

Під час проведення моніторингу за методологією МІПЛ здійснювався аналіз чинних  
місцевих програм та заходів у сфері безпеки громад, взаємодії місцевої влади з поліцією та 
іншими безпековими службами, мешканцями громади.

Підсумковий аналіз показав, що жодна з 15 громад Луганської та Донецької областей не  
набрала максимальну кількість балів (шість) за цим напрямком.

Якщо порівнювати області, то варто відзначити, що рівень організації безпеки у Донецькій  
області вищий, ніж у Луганській. Однак різниця у кількості набраних балів більше  
зумовлена статусом населених пунктів та їхнім розміром.

У великих містах, містах районного значення робота у сфері безпеки організована більш 
системно та комплексно. Органи місцевого самоврядування прийняли місцеві цільові  
програми із забезпечення громадського порядку та громадської безпеки. Водночас в 
об’єднаних територіальних громадах здебільшого відсутні цільові програми з безпеки та не  
налагоджена ефективна і, що критично важливо, системна співпраця з безпековими  
органами (поліцією, підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій України). Є 
прогалини у правопросвітницькій роботі з населенням щодо поводження у надзвичайних  
ситуаціях та відсутні плани евакуації населення. Зокрема неорганізованість дій влади  
спостерігалася під час пожеж у Луганській області у вересні-жовтні 2021 року (найбільш  
складна ситуація склалася вздовж лінії зіткнення на території колишніх Станично- 
Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапили  
32 населених пункти).

Варто також відзначити, що по дві громади в Донецькій (Бахмут, Волноваха) та Луганській 
(Сєвєродонецьк, Красноріченське) області не набрали жодного балу за даним напрямом. 
Ситуація у цих громадах у сфері безпеки об’єктивно надзвичайно складна та потребує  
втручання громадськості у вирішенні наявних проблем (Діаграма 4.). 

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. Проаналізувати досвід інших населених пунктів щодо функціонування центрів реінте-
грації та допомоги бездомним громадянам та розглянути можливість створення подіб-
них центрів у громаді.
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Особливості оцінювання діяльності органів місцевого самоврядування та узагальнені 
рекомендації за напрямком «Безпека громади»:

Аналіз показав, що у 7 громадах існують місцеві цільові програми з підвищення рівня  
громадської безпеки та правопорядку. Так, у Лисичанську дієвою є «Міська програма про-
філактики злочинності». Програма має фінансування, забезпечує співпрацю ОМС, поліції,  
громадськості, крім того, відбуваються засідання з контролю за реалізацією цієї програми, про 
що також наявна інформація у відкритих джерелах. У Маріуполі як приклад дієвої програми  
за цим напрямом можна відзначити програму «Безпечне місто» на 2018-2022 роки. 

В інших громадах прийнято програми, які регулюють одну зі сфер безпеки або впровад-
жують окремі заходи із забезпечення правопорядку та безпеки, працюють робочі групи з 
питань безпеки (як у Щасті та Сєвєродонецьку). Так, у Станиці Луганській у вересні 2020 р. 
профінансовано послуги пожежних і рятувальних служб з проведення лекцій, практичних 
занять, семінарів на протипожежну тематику. Зустрічаються випадки, коли заходи з безпеки  
є складовою частиною інших програм у громадах. Таким прикладом є програми соціаль-
но-економічного та культурного розвитку громади, серед питань якої є і питання безпеки. 
Так, у Кремінній складовою програми є напрямок «Заходи громадського порядку та безпеки,  
заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха». Є 
випадки продовження строків раніше чинних програм (Новопсковська громада). Але у цих 
випадках монітори не мали можливості оцінити дієвість програмних заходів, що призводило  
до незарахування балів за цим індикатором.

Діаграма 4. Оцінка роботи органів місцевого самоврядування за напрямком «Безпека громади».
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Досить цікавий випадок при оцінюванні даного індикатора виник у Волновасі, де діє  
Волноваська військово-цивільна адміністрація. Моніторинг показав, що більшість програм  
прийняті та діють на рівні Волноваського району. У цьому випадку монітори не оцінювали 
програми та заходи районного масштабу, оскільки було неможливо оцінити їх вплив безпо-
середньо на мешканців міста.

У громадах використовуються та впроваджуються сучасні технічно-інформаційні системи: 
відеоспостереження, спеціальні мобільні додатки, додатки електронного консультування 
на інформаційних ресурсах, сучасні світлофори, електронні пластикові картки-перепустки 
в закладах освіти, тощо. 

Позитивними прикладами з впровадження технічно-інформаційних систем є Маріуполь, де 
створено сучасний сервісний центр UASC. Центр призначений для моніторингу, фіксації, 
зображення, передачі інформації про стан громадського порядку і громадської безпеки,  
що забезпечує невідкладне оповіщення та швидке реагування на ситуації, пов’язані з  
вчиненням правопорушення або виникненням надзвичайної події. Відео з камер, які  
встановлено містом та у громадському транспорті, передається до Єдиного аналітичного  
сервісного центру та диспетчерської служби. До системи UASC підключені служба 102,  
диспетчерський центр, система інтелектуального відеоспостереження та мобільні додатки  
«Поліція 102» і «MyPol». У центрі цілодобово працюють близько 100 співробітників. У 2020 
році було створено Telegram-форум «Маріуполь – безпечне МІСТО», який функціонує на 
базі сервісу швидких повідомлень Telegram. Проєкт ініційовано Головним управлінням  
Національної поліції України у Донецькій області. 

У Луганській області варто відзначити Рубіжне, де функціонує система відеонагляду з 
її трансляцією онлайн, є система дистанційного управління зовнішнім освітленням, є  
вбудовані у пішохідний перехід світлодіодні дублери – нова технологія, яка дублює сигнали  
пішохідних світлофорів, знижуючи ризик нещасних випадків.  

Через брак належного фінансування та експертності з впровадження даних систем у  
громадах досить широко використовується міжнародна технічна допомога та допомога 
експертних національних громадських організацій. 

Так, у Слов’янську працює система відеонагляду «Безпечне місто» (обладнання придбано 
ПРООН за фінансової підтримки Європейського союзу та урядів Данії, Швеції та Швейцарії). 
У Новоайдарі програмне забезпечення для отримання системи відеоаналітики з розпізна-
вання транспортних засобів для встановлених відеокамер було закуплене та підключене 
завдяки діяльності Програми ООН з відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки  
уряду Королівства Нідерландів. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. Запровадити практику з проведення аналізу стану безпеки у громадах перед прийнят-
тям місцевих цільових програм та заходів у сфері безпеки.

2. Прийняти цільові програми з підвищення рівня громадської безпеки в тих громадах, де 
вони відсутні, або продовжити строки дії програм, де закінчується їх строк дії. 

3. Налагодити співпрацю ОМС та безпекових органів (поліція, СБУ, прокуратура) з питань 
спільної реалізації місцевих програм та заходів у сфері безпеки.
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У деяких громадах створено можливість для їх мешканців повідомляти місцеву владу та 

безпекові органи про проблеми з безпеки (Сєвєродонецьк, Станиця Луганська, Волно-

ваха). Однак під час моніторингу було виявлено некоректну роботу програм, що надають 

можливість комунікувати мешканцям з місцевою владою. У Новопсковській громаді на 

платформі електронної демократії «Відкрите місто» мешканці населених пунктів, які були 

приєднані до громади вже після її створення, ще не мають змоги повідомити органи місце-

вого самоврядування про свої проблеми у вкладці «Безпека та правопорядок». 

Моніторинг показав, що органи місцевого самоврядування приділяють недостатньо уваги 

інформаційно-просвітницьким заходам, які спрямовані на формування навичок поведінки 

населення у надзвичайних ситуаціях. І це при тому, що всі громади розташовані поблизу 

лінії зіткнення. Тобто населення громад перебуває у зоні ризику та має більшу ймовірність 

зазнати надзвичайних ситуацій. Загалом серед 15 громад позитивну оцінку отримали лише 

шість. Органи місцевого самоврядування проводять системні заходи різного тематичного 

спрямування з інформування населення про правила поведінки у надзвичайних ситуаціях.

Слід відзначити, що найбільш налагоджена робота місцевої влади у даному напрямку у гро-

мадах, де відбувається тісна співпраця між органами місцевого самоврядування та держав-

ними службами, які здійснюють захист населення від надзвичайних ситуацій. Зразковим  

прикладом такої взаємодії є Станиця Луганська, Лисичанськ та Слов’янськ. Варто також  

відзначити роботу Краматорської міської ради, де створено 15 осередків просвітницько- 

інформаційної роботи, поширення знань із питань цивільного захисту і навчання непра-

цюючого населення діям в умовах надзвичайних, побутових або нестандартних ситуацій, 

правилам пожежної безпеки у побуті та громадських місцях.

Цікавим є досвід Новопсковської громади, яка спрямовувала свою діяльність на підтримку  

мешканців у період пандемії COVID-19.  У 2020 році було проведено низку кампаній з  

підтримки людей поважного віку та запобігання поширенню випадків домашнього  

насильства в умовах пандемії. 

У тих громадах, де просвітницька робота ведеться неактивно, досліджувалися також  

заходи просвітницької роботи у навчальних закладах. Втім, така робота не досить поширена  

у громадах, де проводилося дослідження.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. Провести аналіз позитивних кейсів із впровадження у громадах сучасних інформацій-
но-технічних питань з безпеки.

2. Активізувати роботу у напрямку залучення донорських коштів для впровадження  
сучасних інформаційно-технічних питань з безпеки. 

3. Налаштувати коректну роботу діючих технічно-інформаційних систем та надати  
повноцінну можливість мешканцям громад нею користуватися. Запровадити систему 
моніторингу ефективності ресурсу.
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Цільові громади проєкту розташовані в регіоні, де вже сьомий рік поспіль триває збройний 
конфлікт. Деякі з громад були тимчасово окуповані збройними групами, пережили досвід 
масштабного переселення людей під час активної фази конфлікту у 2014-2015 роках та досі 
не мають стабільної безпеки, не говорячи вже про надзвичайні ситуації природного харак-
теру.

У цих умовах важливою є належна організація роботи органів місцевої влади з оперативно-
го переселення та евакуації населення у надзвичайних ситуаціях. Монітори досліджували 
наявність офіційно затверджених планів евакуації та тимчасового переселення населення 
у надзвичайних ситуаціях.

Попри складну ситуацію, результати моніторингу даного індикатору є невтішними. Лише у 
чотирьох із 15 населених пунктів було встановлено факти затверджених планів евакуації та 
тимчасового переселення населення у надзвичайних ситуаціях.

Доступ до правосуддя

Доступ населення до правосуддя є важливим напрямком при дослідженні дотримання  
прав людини на місцевому рівні. Адже від можливості отримання правової допомоги,  
належної роботи органів влади, які забезпечують доступ до правосуддя, залежить мож-
ливість здійснення захисту своїх прав громадянами. 

Враховуючи процеси децентралізації, роль органів місцевого самоврядування у даному  
напрямку є координуючою та іноді визначальною. Саме тому виникла необхідність вивчення  
роботи органів місцевого самоврядування за цим напрямком.

І як показали результати аналізу, стан доступу населення до правосуддя та роль органів  
місцевого самоврядування цільових громад у забезпеченні такого доступу є наразі  
достатньо низьким (Діаграма 5.).

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. Розробити та впровадити плани проведення інформаційно-просвітницьких заходів, які 
спрямовані на формування навичок поведінки населення у надзвичайних ситуаціях, на 
2021 рік. 

2. Залучати організації громадянського суспільства та органи державної влади до прове-
дення інформаційно-просвітницьких кампаній та заходів. Звернути увагу на необхід-
ність донесення інформації у простій та доступній формі.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. Розробити, затвердити та регулярно оновлювати актуальні плани евакуації,  
тимчасового переселення мешканців у разі надзвичайних ситуацій. 

2. Проводити навчання та тренування населення на випадок виникнення надзвичайних 
ситуацій.
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Особливості оцінювання діяльності органів місцевого самоврядування та узагальнені 
рекомендації за напрямком «Доступ до правосуддя»:

За результатами проведеного моніторингу жодна з 15 громад Донецької та Луганської  
областей не має стратегічного документу за напрямком сприяння доступу до правосуддя 
своїх мешканців. Контент-аналіз інформаційних ресурсів органів місцевого самоврядування  
не виявив інформації про проведення громадських консультацій, обговорень чи інших  
способів вираження громадської думки населення щодо цього питання. Більш того, на  
порядку денному в органах місцевої влади дане питання не стоїть та не є пріоритетним.

Лише у двох населених пунктах прийнято дотичні до даної сфери цільові програми з  
правової освіти населення (Маріуполь та Станиця Луганська (районна програма). Втім,  
заходи в межах прийнятих програм не вирішують стратегічних питань із доступу до  
правосуддя населення.

Діаграма 5. Оцінка роботи органів місцевого самоврядування за напрямом «Доступ до правосуддя». 

Доступ до правосуддя
max 7 балів
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лення для визначення стратегії роботи громади у напрямку забезпечення ефективного 
доступу до правосуддя.

2. Перейняти досвід інших громад України та забезпечити прийняття стратегічних  
документів у напрямку доступу до правосуддя населення.
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У населених пунктах, де проводився моніторинг, спостерігається низька взаємодія органів 
місцевого самоврядування із надавачами безоплатних правових послуг, органами поліції, 
прокуратури та органами юстиції. Так, у восьми з 15 населених пунктах монітори не виявили 
доказів сприяння роботі органам влади з розширення доступу населення до правосуддя.

Водночас  при проведенні моніторингу було встановлено факти співпраці та взаємодії між 
місцевим самоврядування та поліцією, судом, органами Міністерства юстиції.

У Краматорську, Сєвєродонецьку, Слов’янську та Лисичанську рішеннями місцевих рад було 
передано приміщення у пільгове користування суду та поліції. У Кремінній та Новопскові 
передано приміщення за пільгову плату Центрам безоплатної правової допомоги та управ-
лінням юстиції.

Цікавий випадок взаємодії виявлено у Лисичанську, де військово-цивільна адміністрація 
здійснює взаємодію з органами поліції та судами в рамках роботи комісії з контролю за  
реалізацією Міської програми профілактики злочинності. 

У Волновасі у 2020 році прийнято цільову програму «Правопорядок-2020», метою якої є  
удосконалення матеріально-технічного забезпечення органів правопорядку.

При дослідженні питання участі органів місцевого самоврядування у забезпеченні безпе-
решкодного доступу до поліції, суду та органів юстиції, варто відзначити, що монітори не 
виявили конкретних фактів виділення фінансування з місцевих бюджетів на облаштування 
приміщень таких установ. Попри це, монітори встановили, що більшість будівель є архітек-
турно доступними для маломобільних груп населення.

Варто також відзначити, що у Краматорську, Маріуполі, Слов’янську, Лисичанську,  
Новопскові та Сєверодонецьку силами органів місцевого самоврядування організовано 
транспортну доставку людей із вразливих категорій до суду, поліції та органів юстиції. 

У великих населених пунктах організовано зручне транспортне сполучення, що дає  
можливість дістатися до органів поліції, суду та юстиції. Є громади, в яких немає  
внутрішнього громадського транспортного сполучення (Щастя, Новоайдар, Новопсков).

Більша частина органів місцевого самоврядування бере участь у формуванні суду  
присяжних. Виняток становлять громади, в яких не розташовані приміщення судових  
органів (Красноріченськ, Щастя).

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. Створити при органах місцевого самоврядування консультативно-дорадчі органи 
у сфері доступу до правосуддя. Залучити до роботи таких органів представників всіх  
заінтересованих сторін та спільно проводити роботу над питаннями доступу населення 
до правосуддя. 

2. Визначити потреби органів поліції, суду та юстиції, передбачивши можливість надання 
їм можливої допомоги від громад. 

3. Громадам, які не беруть участі у формуванні суду присяжних, необхідно надавати свої 
пропозиції судам та активніше вести роботу у даному напрямку.
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На фото: Вхід в Апеляційний суд м. Маріуполь.
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У містах районного та обласного значень (за старим адміністративно-територіальним 
устроєм) органи місцевого самоврядування надають безоплатну первинну правову допо-
могу населенню. На рівні громад прийняті локальні нормативні акти про надання такої до-
помоги (Дружківка, Маріуполь, Слов’янськ та Краматорськ). За спостереженням моніторів, 
у переважній більшості випадків правову допомогу надають працівники виконавчих комі-
тетів та відділів місцевих рад. 

Для прикладу, у Лисичанську надання безоплатної правової допомоги здійснюється без-
посередньо працівниками відділу юридичної та кадрової роботи військово-цивільної ад-
міністрації; у Кремінній первинна правову допомогу надають  посадові особи апарату ви-
конкому Кремінської міської ради.

Цікавим є приклад роботи Дружківської міської ради, яка затвердила порядок організації 
проведення  керівництвом виконкому Дружківської міської  ради особистих прийомів осіб, 
які потребують безоплатної первинної правової допомоги; особистих, спільних, виїзних 
прийомів громадян; проведення телефонного зв’язку з населенням «Гаряча лінія» з питань, 
що належать до компетенції виконавчого комітету Дружківської міської ради. 

У частині населених пунтів виявлено співпрацю між місцевими радами та надавачами без-
оплатних правових послуг. У Сєвєродонецьку військово-цивільна адміністрація співпрацює 
з Норвезькою радою у справах біженців (NRC), БФ «Право на захист», а також із ГО «Громад-
ська платформа» та ГО «Суспільна Служба Правової Допомоги», на базі яких діють офіси Ме-
режі правового розвитку. У Станиці Луганській налагоджено взаємодію зі Станично-Луган-
ським центром правової інформації та юридичної допомоги та громадською приймальнею 
Української Гельсінської спілки з прав людини. Юридичне управління Слов’янської міської 
ради співпрацює зі Слов’янським бюро безоплатної правової допомоги та БФ «Право на 
захист» з питань надання вторинної допомоги пільговим категоріям громадян.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. Органи місцевого самоврядування повинні забезпечити надання якісних та професій-
них правових послуг, що є можливим шляхом залучення професійних правників або 
створення спеціалізованих установ із надання відповідних послуг.
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Підвищення експертного потенціалу регіональних  
організацій громадянського суспільства

Діяльність моніторів у межах проєкту 

У межах моніторингу за методологією Місцевого індексу прав людини (МІПЛ) на місцевому  
та регіональному рівнях 15 моніторів, які представляють організації громадянського  
суспільства регіону, здійснили низку активностей. 

Так, активісти місцевих організацій взяли участь у трьох навчальних модулях щодо  
методології застосування інструменту Місцевого індексу прав людини, а отримані знання  
поширювали серед інших партнерських організацій у своїх громадах під час польового 
етапу. Це в подальшому дозволяє сформувати осередки громадської активності, які будуть 
проводити такий громадський моніторинг на постійній основі.

У межах дослідження монітори загалом здійснили 120 моніторингових візитів до різних  
організацій та установ, органів місцевої та державної влади, що дозволило їм скласти  
реальну картину стану речей у місцевих громадах Донецької та Луганської областей згідно 
з напрямками дослідження.

З метою отримання актуального масиву даних стосовно об’єкта дослідження монітори 
проінтерв’ювали 250 осіб із числа працівників місцевого самоврядування, органів держав-
ної влади, установ, організацій та місцевих мешканців. 

На фото: Команда проєкту під час навчання у Кремінній (Луганська область), 26-27 червня 2020 року.
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Результати роботи моніторів відображені у 15 моніторингових звітах за такими напрямка-
ми МІПЛ як «Безпека в громаді», «Гідний рівень життя», «Соціальний захист для вразливих  
категорій» та «Доступ до правосуддя» (Додаток 1). Ця робота дозволила не лише проаналізу-
вати та викласти у доступній для влади та громадськості формі огляд наявних позитивних 
практик та проблемних питань, але й розробити базові рекомендації щодо виправлення 
існуючих прогалин та вирішення поточних проблемних питань (розділ “Результати моніто-
рингу та рекомендації місцевій владі” цього звіту). Водночас згадані рекомендації стали  
основою розроблення проєктів двох планів регіональних адвокаційних планів, які мають на 
меті інтеграцію висновків дослідження у місцеві політики, програми та стратегії.

Основні показники діяльності моніторів упродовж реалізації проєкту відображені у  
Таблиці 1.

У межах моніторингу за методологією Місцевого індексу прав людини (МІПЛ) монітори 
підвищили свій рівень знань щодо інструментарію інструменту МІПЛ і сформували навички,  
необхідні для проведення моніторингових досліджень та проведення адвокаційних  
заходів. Водночас під час даного проєкту було виявлено і прогалини, які заважають громад-
ським активістам на місцях та владі знаходити спільні точки дотику для вирішення місцевих 
проблем.  

Показник(и)
Плановий  
цільовий  
показник

Фактичний 
цільовий  
показник

Досягнення  
цільового  

показника, %

1 Кількість навчальних заходів, в яких взяли 
участь монітори 3 3 100%

2
Кількість моніторингових візитів, які було 
здійснено під час проведення дослідження за 
методологією МІПЛ

120 125 104%

3
Кількість організацій та установ, які було  
охоплено в рамках моніторингового  
дослідження

120 125 104%

4 Кількість осіб, яких було опитано  
в рамках моніторингового дослідження

250
(принаймні 40% 

кожної статі)

251
(111 чол. (39,4%), 
140 жін. (60,6%))

100%

5
Кількість моніторингових звітів за  
результатами проведеного в населених  
пунктах дослідження

15 15 100%

6
Кількість проєктів регіональних адвокаційних 
кампаній із подальшого впровадження  
рекомендацій моніторингового дослідження

2 2 100%

Таблиця 1. Основні цільові показники діяльності моніторів упродовж реалізації проєкту.
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Результати проєкту продемонстрували, як згадувалося у попередніх розділах цього звіту, 
низьку якість роботи органів місцевого самоврядування у сферах безпеки та доступу до 
правосуддя. Робота у цих сферах проводиться несистемно та неефективно. У більшості  
громад відсутні дієві програми та заходи, що забезпечують повноцінний доступ до  
правових послуг та створюють безпечні умови життя у громаді.  Причина цього – брак  
уваги  з боку місцевої влади до вирішення безпекових та правових проблем. Також однією  
з найпоширеніших проблем став брак інформації про місцеві програми (соціального  
захисту, подолання бідності, безпеки та правової допомоги) та заходи таких програм (стан 
їх виконання та фінансування) у відкритих джерелах. Також часто монітори зустрічалися 
з небажанням представників органів місцевого самоврядування надсилати запитувану  
інформацію про виконання програм. Причиною цьому є як відсутність окремих програм, 
так і неефективність існуючих програм, несистемність прописаних заходів, відсутність звітів 
про їх виконання. 

Майже в усіх громадах на низькому рівні знаходиться врахування громадської думки під час 
формування програм та заходів. Ще однією з вагомих проблем є перекладання відповідаль-
ності за досліджені напрями діяльності з влади громад на районні державні адміністрації, 
що є доволі небезпечно та може потягнути за собою безліч проблем у майбутньому: від 
відсутності досвіду роботи з проблемами до інертності чиновників на місцевому рівні.

Труднощі у роботі моніторів часто створювали порушення органами місцевого врядування  
норми щодо отримання відповідей на запити на інформацію, надіслані моніторами  
згідно з Законом України «Про доступ до інформації».  Оформлення запитів на інформацію  
регулюється статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Маємо  
визнати, що механізм доступу до публічної інформації в органах місцевого самоврядування  
Донецької та Луганської областей дійсно працює в більшості випадків. Більше того, на  
практиці є поширеними ситуації, коли саме завдяки запитам моніторів на публічну інфор-
мацію органи місцевої влади приділяли більше уваги тим напрямкам роботи, до яких існує 
підвищений суспільний інтерес. Інакше кажучи, запити моніторів ставали важелем впливу 
на публічні органи та установи. Спрямування запитів дало можливість сформувати у поса-
дових осіб публічних установ більш відповідальне ставлення до роботи, відчуття контролю 
громадськості за їхніми діями. Ми вбачаємо в цьому ознаку розвитку громадянського су-
спільства в місцевих громадах регіону, що безумовно є позитивним явищем. Водночас має-
мо приклади, коли органи місцевого самоврядування відмовлялися надати інформацію без 
пояснення причин (Новоайдар та Красноріченське). Вирішити дану проблему допомогла  
інформаційна кампанія серед органів місцевого самоврядування щодо важливості  
дотримання норм Закону України «Про доступ до публічної інформації». 

Проведений у 2020 році моніторинг наочно загострив той факт, що між місцевими організа-
ціями громадянського суспільства та місцевими органами влади майже відсутня комуніка-
ція та взаємодія. Місцева влада не враховує думки громадськості, а сама громадськість не 
володіє достатніми знаннями про інструменти місцевої демократії та участі у прийнятті  
рішень на місцевому рівні. Місцеві організації громадянського суспільства потребують 
менторської та експертної підтримки у проведенні якісного аналізу роботи місцевої влади  
з фокусом на дотримання прав людини. Організаціям необхідно посилити свою роль та  
авторитет на місцевому рівні як правозахисних та аналітичних центрів, що здатні впливати 
на рішення органів влади на місцевому рівні.  В даному випадку слід відзначити  критичну 
необхідність налагодження постійної комунікації з місцевою владою для того, щоб пояс-
нити важливість громадського моніторингу для поліпшення якості життя місцевих громад, 
залучення представників всіх органів влади та зацікавленої громадськості до продуктивної 
співпраці у процесі прийняття рішень місцевого значення.  
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Слід наголосити, що монітори під час реалізації проєкту стикалися з тим, що в більшості гро-
мад місцева влада, прагнучи розширення сфери свого впливу, регламентує життєдіяльність 
людей, намагається монополізувати і свій вплив на громадський сектор, створюючи фор-
мальні «громадські ради», реєструючи громадські організації, які очолюють представники  
виконкомів місцевих рад, та монополізуючи таким чином громадську експертизу, імітуючи  
голос громадськості. Для моніторів під час реалізації проєкту було важливим не лише  
провести моніторинг, але і домогтися того, щоб  місцева влада дослухалась до пропозицій 
громадськості в частині виконання рекомендацій за результатами оцінювання Місцевого  
індексу прав людини. Перед кожним монітором стояло завдання  зацікавити владу  
працювати разом, змусити її рахуватися з громадською думкою при прийнятті особливо  
важливих для життя громадян рішень. Саме тому вони поширювали ідею про те, що  
рішення, прийняті місцевою владою у громадах, не будуть мати успіху, якщо вони незро-
зумілі та не підтримані різними верствами громадськості. Наслідком цього були багатоден-
ні зустрічі та переговори з місцевою владою з метою пояснити їм, чому і для них важливо  
співпрацювати з моніторами в рамках моніторингу Місцевого індексу прав людини. 

Слід також згадати і про необхідність в подальшому удосконалювати навички організацій  
громадянського суспільства налагоджувати системну комунікацію із владою, навіть в  
умовах, коли влада не демонструє бажання співпрацювати для вирішення важливих для 
громади питань. Для місцевої влади комунікація не лише підсилює ефективність її роботи, 
вона є істотною її складовою. Тобто це не допоміжний, а основний інструментарій діяльності 
місцевої влади. Стаття 38 Конституції України визначає це як основоположне право грома-
дян. Сьогодні участь громадян повинна здійснюватися на всіх етапах прийняття управлін-
ського рішення. Громадяни не тільки формують органи влади шляхом виборів, але й мають 
право впливати на їхню діяльність. І тут для громадських організацій чи їх партнерств важли-
вим є проведення інформаційних кампаній серед місцевої влади, роз’яснення їм важливості  
залучення ОГС та громадських активістів до всебічного постійного діалогу при прийнятті  
будь-яких рішень. Залучення громадян у процесі прийняття рішень дозволяє місцевій владі 
задіювати нові джерела ідей, інформації і ресурсів для розробки варіантів рішень, місце-
вої політики. Ключовими елементами успіху в залученні громадян у формування місцевої  
політики є інформування, консультації з громадськістю, участь громадськості тощо. 

Низка активностей моніторів була присвячена налагодженню партнерства громадських  
організацій. Розбудова партнерських відносин стає одним із найважливіших підходів у 
діяльності організацій на шляху досягнення спільних цілей, запорукою важливих змін у  
місцевих громадах. Співпраця у межах досягнення певної мети, вирішення конкретних 
завдань чи тривале партнерство передбачають об’єднання і координацію зусиль, ресур-
сів, рівність участі кожної зі сторін та спільну відповідальність за результати діяльності. 
Така взаємодія можлива як на рівні інституцій у межах одного сектора – наприклад, як між  
організаціями громадянського суспільства (ОГС), так і між різними секторами – громадою, 
органами влади й місцевого самоврядування, правоохоронними органами тощо. Це дає 
можливість залучити якомога більше необхідних ресурсів, а отже – охопити ширший спектр 
соціальних, економічних,інформаційно-комунікаційних та інших завдань, подолати умовні 
та реальні бар’єри й ефективно вирішувати важливі суспільні завдання. 

Якщо громадським активістам вдається створити спільноту (коаліцію ОГС) на рівні громади,  
яка прагне змін та може координуватися, вона починає відчувати свою суб’єктність.  
Спільнота розуміє, що без неї міська рада не може ухвалювати жодних стратегічних рішень, 
адже кожне з них потрібно погоджувати з громадськістю. Місцевим громадським організа-
ціям необхідно узгодити спільні правила взаємодії, спільний порядок денний, і вже після 
цього виходити на колективну адвокацію важливих для громади рішень. Саме ця робота 
з органами місцевого самоврядування підштовхує активістів продовжувати працювати  



35

спільно на постійній основі. Це стає вигідно і чиновникам, адже вони зацікавлені у  
конструктивному діалозі з громадськістю, а отже і у переобранні на наступні терміни.  
І ось тут з’являється реальна можливість розбудувати інституцію – справжню регіональну  
коаліцію, яка буде дійсно представляти інтереси громадськості. Тоді й чиновники усвідом-
люють: їм не потрібна «ручна» громадська рада, коли є об’єднані громадяни (коаліція) з  
чіткими і фахово аргументованими пропозиціями. І саме з ними варто співпрацювати. 

Побудова коаліції залежить від наявності громадських організацій, які прагнуть спільно  
працювати, разом долати виклики та вміють домовитися про спільну роботу. Є багато  
прикладів, коли в місцевих громадах є професійні організації, але вони не вмотиво-
вані працювати разом. Вміння домовлятися – важлива навичка в громадській діяльності.  
Зрозуміло, що партнерські відносини не існують у довершеному, ідеальному форматі –  
їх треба вибудовувати, враховуючи зацікавленості усіх сторін і ймовірні ризики. Однак  
основою цих відносин є визнання рівноправності й незалежності кожного з учасників.  
Рівноправність не означає абсолютно однаковий вплив на процеси або внесення рівно-
значних ресурсів – ідеться про можливість рівнозначної участі в прийнятті рішень, «гру» 
в команді за спільними правилами і принципами. З одного боку, це буде вибудовувати 
взаємну довіру партнерів одне до одного, а з іншого унеможливлює конфлікт інтересів. Але  
синергія спільної діяльності зробить громадські організації на місцях успішними та впливо-
вими. Вважаємо за корисне подальшу експертну підтримку місцевих організацій у розвитку  
навичок спільної діяльності задля досягнення важливих для місцевих громад завдань. 

Важлива внутрішня проблема для стабільного розвитку громадянського суспільства – це 
плинність громадських активістів у громадах Донецької та Луганської областей.  Дуже часто 
трапляються випадки, коли громадський активіст, який, опанувавши завдяки організації  
певні навички, переїжджає до іншого міста чи регіону. На жаль,  місцеві громади Лугансь-
кої та Донецької областей не мають стійких механізмів навчання та залучення громадян 
до громадського життя. Значний виклик – це бідність країни, який особливо відчутний  
у громадах Луганської та Донецької областей, що спонукає їх мешканців до міграції.  
Попри перенаправлення фінансових потоків у регіони після реформи адміністративно- 
територіального устрою та організації місцевого самоврядування (децентралізації), рівень 
громадської активності залишається на доволі низькому рівні. Чимало охочих займатися 
громадською діяльністю не мають на це ресурсів. Вирішенням цієї проблеми можуть стати  
системна робота з місцевими організаціями, реалізація програми з підвищення їхнього 
експертного потенціалу, впровадження інших форм мотивації для громадських активістів. 
Такими формами можуть бути стажування в інших містах, поглиблене навчання, залучення 
до експертної роботи на постійній чи тимчасовій основі.

Не менш важливим залишається питання підвищення рівня компетенції громадських  
активістів у місцевих громадах регіону. Монітори за результатами моніторингу виявили  
чималий масив інформації, який часто не знали, як належно обробити, щоб отримати 
аналітичний продукт, який був би корисним громадськості та владі. Більшість моніторів до 
їх участі у проєкті мали досвід оформлення своїх думок лише у формі дописів на власних  
сторінках у соціальних мережах. Тому одним із завдань даного проєкту було перетво-
рити моніторів із «Фейсбук-експертів», якими вони були досі, у справжніх аналітиків.  
Слід відзначити значні успіхи в цьому напрямку. Водночас вміння готувати аналітичні  
продукти – це одна з важливих навичок, яку необхідно і в подальшому розвивати в межах 
програми підвищення експертного потенціалу організацій громадянського суспільства  
Донецької і Луганської областей.
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Динаміка підвищення спроможностей моніторів

Проведення аналізу роботи органів місцевої влади за інструментом Місцевого індексу прав 
людини потребує спеціальної теоретичної та практичної підготовки.

Використання інструментів моніторингу потребує знань у сферах:

• прав людини;

• функціонування державних інституцій.

Враховуючи ґрунто́вність методології МІПЛ та затребуваний високий рівень, необхідний 
фахівцям для підготовки та вміння складати аналітичні звіти, забезпечуючи при цьому їх 
належну якість, монітори обов’язково мають бути навченими не тільки з огляду на вивчення  
основного інструментарію дослідження, а й з урахуванням їхніх особистих потреб та 
аналітичних здібностей: навчитися працювати з джерелами інформації, систематизувати 
та узагальнювати її, вміти використовувати «хмарні» сервіси для спільної роботи, проводи-
ти аналіз ефективності та дієвості місцевих програм та їх окремих компонентів тощо. Все 
це необхідно для підвищення загального рівня їхніх знань, навичок та мотивації, адже ми 
маємо на меті не лише проаналізувати існуючий стан дотримання прав людини у вищев-
казаних напрямах, а й порівняти отримані результати з даними попереднього проєкту та 
ситуацією, яка мала місце у 2020 році.

Для проведення аналізу роботи органів місцевого самоврядування було відібрано 15  
активістів із підконтрольних уряду України територій Донецької та Луганської областей для 
проведення моніторингу у наступних населених пунктах: 

1. Донецька область: Бахмут, Волноваха, Дружківка, Краматорськ, Маріуполь, Слов’янськ. 

2. Луганська область: Красноріченська ОТГ, Кремінна, Лисичанськ, Новоайдар, Новопсков, 
Рубіжне, Сєвєродонецьк, Станиця Луганська, Щастя.

На фото: Групова робота учасників навчання у Кремінній (Луганська область) 26-27 червня 2020 року.
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Експерти проєкту розробили спеціальну навчальну програму з урахуванням актуальних 
потреб представників громадянського суспільства регіону за трьома тісно взаємопов’яза-
ними складовими:

1. «Базові знання та навички щодо ефективного застосування методології МІПЛ. Особли-
вості роботи з ОМС та місцевими ОДВ».

2. «Адаптація методології МІПЛ до місцевого контексту. Практичні аспекти проведення 
моніторингу».

3. «Партисипативна розробка місцевих програм та адвокація їх ухвалення з використанням 
інструментів локальної демократії».

В умовах пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19 та карантинних обмежень,  
зокрема на проведення масових заходів, команді проєкту вдалося не тільки адаптувати 
програму навчального модуля «Базові знання та навички щодо ефективного застосування 
методології МІПЛ. Особливості роботи з ОМС та місцевими ОДВ» до дистанційного фор-
мату, а й успішно (відповідно до відгуків учасників) його провести, одночасно створивши 
відеокурс із теоретичних основ методології Місцевого індексу прав людини (https://bit.
ly/3lU0RQM). Показово, що цей відеокурс вже застосовують для підвищення експертного 
потенціалу партнерські організаціх з інших регіонів України (https://bit.ly/36ZnRtl).

Із впровадженням адаптивного карантину, 26-27 червня 2020 у Кремінній команда  
проєкту з дотриманням всіх вимог безпеки провела у Луганській області один із перших 
після спалаху пандемії COVID-19 аудиторний захід – навчальний модуль «Адаптація мето-
дології МІПЛ до місцевого контексту. Практичні аспекти проведення моніторингу». Захід  
дозволив вдосконалити теоретичні знання та навички моніторів, зміцнити їх командний дух 
та впевненість у своїх силах і перейти до «польового» етапу моніторингового дослідження 
(https://bit.ly/37Mpmdx).

Навчальний компонент для моніторів проєкту було завершено дводенним модулем «Пар-
тисипативна розробка місцевих програм та адвокація їх ухвалення з використанням  
інструментів локальної демократії», який 4-5 вересня 2020 відбувся у Святогірську  
Донецької області: https://bit.ly/3hr1WgF. Цим заходом було розпочато адвокаційну складову  
проєкту із впровадження розроблених рекомендацій органам місцевого самоврядування. 
(Більш детально – у розділі «Адвокаційний компонент»).

На фото: Максим Петров, експерт проєкту та координатор з адвокації Української Гельсінської спілки з прав людини, Святогірськ 
(Донецька область), 4-5 вересня 2020 року.

https://bit.ly/3lU0RQM
https://bit.ly/3lU0RQM
https://bit.ly/36ZnRtl
https://bit.ly/37Mpmdx
https://bit.ly/3hr1WgF
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Упродовж реалізації проєкту місцеві активісти мали експертну підтримку з питань про-
ведення аналізу роботи місцевої влади, налагодження ефективної комунікації з ними та  
роботи з інформацією (аналіз, систематизація, структурування, підготовка висновків).

Завдяки проєкту значно підвищився потенціал місцевих активістів по роботі з органами 
місцевого самоврядування у сфері дотримання прав людини та налагодження ефективної 
комунікації між громадськістю та владою. 

Донецька та Луганська області посилилися експертним середовищем із підготовлених  
активістів, що дасть змогу надалі на сталій основі проводити роботу з місцевим самовряду-
ванням з питань забезпечення дотримання прав людини на місцевому рівні та спостерігати 
за станом реалізації реформи з децентралізації.

У результаті проведених заходів монітори підготували 15 якісних аналітичних звітів про 
діяльність органів місцевого самоврядування у соціальній та безпековій сферах, сфері  
доступу до правосуддя. На основі цих звітів розроблено плани регіональних адвокаційних  
кампаній для впровадження рекомендацій за результатами моніторингу для органів  
місцевого самоврядування.

Розробка планів адвокаційних кампаній  
із виконання рекомендацій моніторингу

Підвищення адвокаційного потенціалу місцевих партнерських організацій для їх роботи 
в межах моніторингу надання послуг правосуддя та безпеки за методологією Місцевого  
індексу прав людини (МІПЛ) на місцевому та регіональному рівнях стосовно соціальних 
прав вразливих груп населення шляхом розроблення складалася з двох етапів.

На першому монітори взяли участь у навчальному модулі «Партисипативна розробка місце-
вих програм та адвокація їх ухвалення з використанням інструментів локальної демократії». 
Учасники отримали поради щодо партисипативної (спільнотворчої) розробки місцевих 
програм, дізналися про підходи до формулювання мети адвокаційної кампанії, навчилися 
визначати цільові групи та будувати алгоритм взаємодії з союзниками, мішенями та стейк-
холдерами (заінтересованими сторонами). Особлива увага була приділена побудові адво-
каційних повідомлень та програмуванню інформаційної кампанії.

Слід зауважити, що найбільше складнощів у моніторів викликав процес формулювання  
переліку стейкхолдерів, союзників та мішеней адвокації, а також аналіз їхніх інтересів та 
можливостей дотично до проблем у громадах.

На другому етапі, за підсумками навчання, моніторам запропонували розробити план  
адвокаційної кампанії. Учасники були розподілені на дві групи – представники Донецької 
та Луганської областей. Група моніторів з Донецької області для адвокації обрала проблему  
облаштування дорожньої інфраструктури для осіб з вадами зору (Додаток 3). А група з  
Луганської області – відсутність комплексного підходу до вирішення безпекових питань у 
громадах (Додаток 4).

Обидва плани розраховані на 12-місячний період реалізації і містять аналіз поточного  
стану проблеми, комунікацію зі стейкхолдерами (органи місцевого самоврядування та 
державної влади, міжнародні організації, партнерські організації громадянського суспіль-
ства, представники вразливих цільових груп), розробку та подання до органу місцевого  
самоврядування проєкту програми, яка повинна вирішити оборану проблему.

Спільною проблемою для обох команд є недостатнє розуміння важливості комунікації з 
місцевими засобами масової інформації (ЗМІ) під час реалізації адвокаційних кампаній та 
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незнання ситуацій, коли можна залучати мас-медіа до кампанії. У зв’язку з цим експерт з 
адвокації, залучений у проєкт, проводив додаткове роз’яснення.

У дослідженні адвокаційного потенціалу громадських організацій-учасниць проєкту взя-
ли участь 14 представників 9 місцевих організацій громадянського суспільства. Учасникам  
запропонували взяти участь в онлайн-опитуванні та відповісти на 14 запитань щодо особ-
ливостей адвокаційної діяльності представлених громадських організацій (Додаток 5).

Лише троє учасників дослідження підтвердили, що в коло їх обов’язків входить координа-
ція адвокаційних програм організації. Це представники ГО «Регіональний центр медіації 
та вирішення конфліктів» (Донецька область) і ГО «Суспільна служба правової допомоги»  
(м. Новоайдар Луганської області). Така ситуація може свідчити про те, що виконання більші-
стю учасників планів адвокаційної кампанії буде ускладнене через відсутність можливості 
приймати рішення у цій сфері.

Три організації з дев’яти констатували, що не мають окремої посади фахівця з адвокації, а 
також комунікації зі ЗМІ та ОМС. Це ГО «Громадська платформа» (м. Сєвєродонецьк Донець-
кої області), ГО «Суспільна Служба Правової Допомоги» (м. Новоайдар Луганської області)  
та  ГО «Регіональний центр медіації та вирішення конфліктів» (Донецька область).

На питання «Чи є у вашій організації окрема посада з інформаційного супроводження 
діяльності організації на цифрових інформаційних платформах (інтернет-портал, Фейс-
бук, Інстаграм, Твіттер)?» було отримано 6 негативних відповідей. Таку відповідь надали 
представники ГО «Правозахисний центр Ліга жінок виборців», ГО «Громадська платформа»  
(м. Сєвєродонецьк Донецької області), ГО «Суспільна служба правової допомоги» (м. Ново-
айдар Луганської області).

На теперішньому етапі розвитку комунікації між представниками різних соціальних груп, 
членами громадянського суспільства та між суспільством і державою сайт є найбільш 
ефективним майданчиком. Окремий сайт є у двох організацій із 9 опитаних. Це означає, що 
лише ГО «Суспільна Служба Правової Допомоги» (м. Новоайдар Луганської області) та ГО  
«Громадська Платформа» (м. Сєвєродонецьк Луганської області) можуть максимально  
ефективно комунікувати зі своїми цільовими групами.

На фото: Монітори працюють у групах над розробкою адвокаційної кампанії, Святогірськ (Донецька область), 4-5 вересня 2020 р.

https://forms.gle/FV69BwS1ChXfARZM9
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На питання «Які адвокаційні заходи ви використовуєте у діяльності організації?» 9  
респондентів відповіли, що використовують увесь комплекс активностей. Зокрема йдеться  
про проведення заходів (круглий стіл, конференція, обговорення, презентація, прес- 
конференція, мирне зібрання, тощо), проведення особистих зустрічей та надсилання  
інформації у ЗМІ. Така практика присутня у ГО «Громадська платформа» (м. Сєвєродонецьк 
Луганської області), ГО «Спілка захисту громадянських свобод» (м. Сєвєродонецьк Луган-
ської області), ГО «Правозахисний центр Ліга жінок виборців» (м. Слов’янськ Донецької  
області), ГО «Суспільна служба правової допомоги» (м. Новоайдар Луганської області).

Водночас монітори з ГО «Регіональний центр медіації та вирішення конфліктів» (Донецька  
область) та ГО «Спілка захисту громадянських свобод» (м. Сєвєродонецьк Луганської об-
ласті) не використовують надсилання інформації (новини, прес-релізи, пост-релізи, тощо).

Організації-учасниці проєкту для інформування мешканців громади про свою діяльність 
надсилають прес-релізи місцевим ЗМІ та використовують соціальні мережі. ГО «Спілка  
захисту громадянських свобод» (м. Сєвєродонецьк Луганської області) додатково викори-
стовує ще спеціалізовані заходи для мас-медіа, а ГО «Регіональний центр медіації та вирі-
шення конфліктів» (Донецька область) – роздачу флаєрів. Водночас респонденти зауважили, 
що організації не контактують особисто зі ЗМІ з метою розміщення конкретних матеріалів.

Натомість ініціатива досить часто надходила і від самих представників ЗМІ. Упродовж  
2019 – першої половини 2020 року до організацій-учасниць зверталися п’ять разів (ГО «Гро-
мадська платформа»), 18 разів – до ГО «Спілка захисту громадянських свобод», 34 рази – до 
ГО «Правозахисний центр Ліга жінок виборців», понад 40 разів – до ГО «Регіональний центр 
медіації та вирішення конфліктів», 10 разів – ГО «Суспільна служба правової допомоги».

В результаті місцеві ЗМІ добре поінформовані про діяльність учасниць проєкту. Найменша 
кількість публікацій про них – 20. Найбільша – 30.

Важливим компонентом адвокаційної кампанії є наявність прямого контакту з мішенями  
адвокації. В рамках нашого проєкту це передусім працівники органів місцевого  
самоврядування (ОМС). За свідченнями респондентів опитування, вони ініціювали зустрічі 
з ОМС щонайменше 30 разів у 2019 – першій половині 2020 року. Найбільша кількість таких 
спроб – близько 100. Водночас провести такі зустрічі вдавалося далеко не завжди: від 5 до 
60 (в середньому) за той самий період.

Отже, дослідження адвокаційного потенціалу організацій-учасниць проєкту свідчить про 
високий базовий рівень готовності імплементувати плани адвокаційних кампаній. Однак 
переважна більшість ГО досить обмежено використовує канали комунікації – відсутній сайт 
та не практикується проактивне звернення до ЗМІ щодо розміщення окремих тематичних 
матеріалів. Це може бути пов’язано з відсутністю потреби проявляти ініціативу через неве-
лику кількість альтернативних об’єктивних джерел інформації про ситуацію в регіоні.

У відповідях часто також зустрічається ситуація, коли адвокація та комунікація покладені 
не на одну спеціально призначену особу, а розподіляються між членами організації. Такий 
підхід не дозволяє витримувати єдину стратегію до побудови взаємодії з стейкхолдерами,  
призводить до падіння якості основної роботи, а також суттєво розпорошує докладені  
зусилля. Значною мірою зазначені особливості обумовлені невеликим кадровим потен-
ціалом місцевих організацій громадянського суспільства та браком додаткових коштів на  
комунікаційні та адвокаційні активності.

Судячи з результатів опитування, певних коректив також потребує комунікація з  
працівниками ОМС, які не надто часто відгукуються на пропозицію провести зустріч. Втім,  
зауважимо, що небажання органів місцевого самоврядування комунікувати з громадянами 
є проблемою загальноукраїнською, і її вирішення залежить не лише від зусиль громади в 
регіонах.
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Інформаційне охоплення

Незважаючи на об’єктивні перепони для проведення аудиторних заходів (карантинні  
обмеження, лісові пожежі у Луганській області, місцеві вибори), заплановані заходи з  
інформаційно-комунікаційного супроводу проєкту загалом повністю реалізовані   (Додаток 6).  
Планові показники не були досягнуті лише за двома індикаторами: 

• Кількість осіб, яких охоплено публікаціями проєкту (78% від запланованого). В наших 
очікуваннях було збільшення охоплень публікацій за рахунок блогових записів моніторів 
та експертів. Проте в процесі роботи виявилось, що сторінки моніторів мають дуже  
маленьке охоплення або їхнім підписникам нецікава професійна діяльність людини. 

• Кількість учасників заходів у межах  проєкту (70% від запланованого). З огляду на  
карантинні обмеження під час поширення коронавірусної хвороби Covid-19 було зменше-
но кількість заходів, значна частина з них перенесені в онлайн формат або були обмежені 
у кількості осіб, яких ми могли запросити для забезпечення вимог актуальних карантин-
них обмежень. 

Публікації на власних ресурсах

Команда проєкту публікувала інформацію про перебіг проєкту, важливі події та досягнення 
моніторів та експертів на сайті Мережі правового розвитку (https://ldn.org.ua/), охоплення 
якого складає понад 50 тис людей на місяць. На цій платформі було розміщено загалом  
13 публікацій (Додаток 7).

Інформація також поширювалась через сторінку Мережі правового розвитку у Фейсбуку 
(https://www.facebook.com/legaldnetwork/), підписниками якої є майже 7 тис осіб, а також 
в Телеграм-каналі спілки. Найбільше охоплення отримала пряма трансляція на Фейсбук- 
сторінці онлайн-презентації попередніх результатів дослідження Місцевого індексу 
прав людини у Луганські та Донецькій областях. Охоплення цієї трансляції, яка відбулася  
11 грудня 2020 року, склало понад 2200 осіб.

Після кожної важливої події ми створювали відео, що було розміщено на каналі Мережі 
правового розвитку у Youtube. Загалом було створено 6 інформаційних роликів з головних 
подій проєкту. 

Публікації на ресурсах партнерів та у ЗМІ

Для максимального поширення інформації публікації дублювались на інформаційних  
порталах та сайтах партнерів проєкту, таких як: 

• Гурт (https://gurt.org.ua/) 

• Громадський простір (https://www.prostir.ua/) 

• City hub (https://cityhub.media/)

• УГСПЛ (http://hro.org.ua)

https://ldn.org.ua/
https://www.facebook.com/legaldnetwork/
https://www.youtube.com/channel/UCjUPet7juv-zb-_fV97XWew
https://www.youtube.com/channel/UCjUPet7juv-zb-_fV97XWew
https://gurt.org.ua/
https://www.prostir.ua/
https://cityhub.media/
http://hro.org.ua
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Для поширення результатів дослідження було створену базу місцевих ЗМІ, яким ми  

надсилали інформацію про заплановані прес-конференції та пост-релізи із заходів, проте 

без особистих контактів було складно досягти розміщення публікацій. 

Важливими досягненнями в популяризації проєкту вважаємо виступ у подкасті на Громад-

ському радіо з темою «Як 15 активістів досліджують дотримання прав людини на Донбасі?». 

Гарним досвідом була спільна організація однієї з презентацій попередніх результатів  

дослідження з Антикризовим медіа-центром (Краматорськ, Донецька область). Окрім  

прямої трансляції на свої медіа-ресурси, медіа-центр розмістив публікацію на порталі, і її 

поширили інші ЗМІ. Такий підхід виявився більш ефективним порівняно з безпосередньою 

розсилкою пост-релізів та прес-анонсів командою проєкту. 

Найбільш рейтинговими публікаціями очікувано були матеріали, пов’язані з презентацією 
попередніх результатів досліджень: 

Презентація попередніх результатів дослідження Місцевого індексу прав людини 
http://bit.ly/3bo7b1o

Громадські активісти презентували попередні результати своїх досліджень, проведених у 

межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європей-

ського Союзу та урядів Данії, Нідерландів, Швейцарії та Швеції. Які прогалини у програмах 

соціального захисту існують в регіоні? Як місцева влада у Донецькій та Луганській областях 

допомагає людям, які опинились у складних життєвих обставинах та чого бракує в окремих 

громадах? Відповіді на ці та інші питання – у статті. 

На фото: Презентація попередніх результатів дослідження Місцевого індексу прав людини у Донецькій області, Краматорськ,  
19 жовтня 2020 року.

https://hromadske.radio/podcasts/hromadska-hvylya/yak-15-aktyvistiv-doslidzhuiut-dotrymannia-prav-liudyny-na-skhodi-ukrainy
https://acmc.com.ua/na-donechchyni-vymiryuyut-misczevyj-indeks-prav-lyudyny/
https://acmc.com.ua/na-donechchyni-vymiryuyut-misczevyj-indeks-prav-lyudyny/
http://bit.ly/3bo7b1o
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Презентація попередніх результатів дослідження Місцевого індексу прав людини у 
Луганській та Донецькій областях  http://bit.ly/3hqSHyT 

Громадські активісти 11 грудня 2020 року презентували попередні результати своїх до-
сліджень про можливості доступу до правосуддя та про те, як місцева влада турбується 
про безпеку мешканців підконтрольних уряду України територій Донецької та Луганської  
областей.

Активісти та представники влади обговорили тему «Безпека в громаді» в Донецькій та  
Луганській областях http://bit.ly/3rU5e1I 

1 та 2 лютого 2020 року відбулися круглі столи «Потенціал для співпраці ОГС та місцевої  
влади у Донецькій та Луганській областях» за підсумками дослідження Місцевого індексу 
прав людини  у сфері «Безпека в громаді».

В результаті цих заходів були також створені відеоролики, які були завантажені на 
Youtube-канал Мережі правового розвитку:

• Презентація попередніх результатів дослідження МІПЛ-Донбас (соціальний захист та  
гідний рівень життя) –  https://youtu.be/wCkY2NAkjdE 

• Презентація попередніх результатів дослідження МІПЛ-Донбас (доступ до правосуддя та 
безпека) – https://youtu.be/X24MWI93ew4

• Активісти та представники влади у м. Краматорськ (Донецька обл.) під час круглого столу 
обговорюють питання «Безпека в громаді» – https://youtu.be/1oHmIrLeXWI

• Активісти та представники влади у м. Сєвєродонецьк (Луганська обл.) під час круглого 
столу обговорюють питання «Безпека в громаді» – https://youtu.be/XgXL6U1E618

На фото: Наталія Єсіна, експертка проєкту, виконавча директорка Північної правозахисної групи (Суми), онлайн презентація 
попередніх результатів проєкту 11 грудня 2020 року.

 http://bit.ly/3hqSHyT 
http://bit.ly/3rU5e1I
https://youtu.be/wCkY2NAkjdE
https://youtu.be/X24MWI93ew4
https://youtu.be/1oHmIrLeXWI 
https://youtu.be/XgXL6U1E618
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Загалом ми зафіксували розміщення 34 публікації у партнерських ЗМІ про перебіг реаліза-
ції проєкту у 2020 році на основі 11 оригінальних інформаційних матеріалів.

Блоги експертів та моніторів

Досвід із розміщення блогових записів експертів та моніторів в рамках проєкту був неод-
нозначним. Для полегшення перших кроків моніторів у цьому напрямку була створена  
інструкція з рекомендаціями щодо підготовки до написання блогу, тем які варто розкрити 
в тексті, та певні рекомендації щодо змісту (Додаток 8). Проте, незважаючи на попередню 
роботу, виникли наступні складнощі:

• Для багатьох учасників проєкту це виявилось викликом, адже вони не мали попередньо-
го досвіду і навіть з інструкціями та настановами це викликало для них труднощі. 

• Складно оцінити ефективність публікацій, не всі монітори активно ведуть свої особисті 
сторінки, відповідно охоплення їхніх публікацій було дуже низьким. 

• Не всі монітори були готові відкрито висвітлювати на своїх приватних сторінках свою 
діяльність за проєктом. 

Які позитивні моменти цього досвіду ми для себе відзначили: 

• За час проєкту суттєво покращилась якість створення моніторами блогових записів.

• Є монітори, які активізували свої особисті профілі у соціальних мережах і тепер більш 
активно висвітлюють події, що відбуваються у громадському секторі, на своїх приватних 
сторінках.

Проте ми вважаємо доречним при проведенні подальших інформаційних кампаній не роз-
глядати серед основних каналів поширення інформації особисті сторінки моніторів. Більш 
ефективним може стати підхід, за якого блогові записи створюються за бажанням моніторів, 
а обов’язковим моментом є розміщення публікацій на сторінках їхніх організацій. Це буде 
більш ефективним та викличе менше протидії. 

Загалом за час проєкту впродовж 2020 року було розміщено 81 блоговий запис на сторінках 
моніторів та експертів проєкту.

На фото: Команда проєкту та монітори під час круглого столу в Сєвєродонецьку (Луганська обл.), 2 лютого 2021 року.
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Висновки

Проведення моніторингу за методологією Місцевого індексу прав людини у громадах в  
Донецької та Луганської областей є на часі та безумовно допоможе у розвитку регіону 
завдяки вирішенню правових проблем місцевих мешканців, запобіганню конфліктів та на-
лагодженню взаємодії «влада-громада». За результатами кожного моніторингового дослід-
ження місцева влада отримає перелік рекомендацій для вдосконалення власної діяльності. 

Органи місцевого самоврядування та місцеві органи державної влади, які надають соціаль-
ні послуги, послуги у сфері доступу до правосуддя та безпеки з цього та інших регіонів, 
можуть побачити невідворотність власного оцінювання – і одночасно отримати інстру-
ментарій самооцінки, перелік способів вирішення складних проблем, з якими стикаються  
щодня. А місцеві громадські інституції та представники осіб, чиї права порушені, отримують 
контрольний перелік вимог до місцевої влади та можуть обрати спосіб захисту прав меш-
канців місцевої громади. 

Слід згадати, що результати попередньо проведених моніторингів за методологією МІПЛ 
були дуже різними як у Донецькій, так і в Луганській областях. Це дозволило виявити як 
низку тенденцій та системних практик місцевого врядування, так і проблеми, з якими  
стикаються мешканці місцевих громад.

Подальша інституалізація результатів проєкту може бути реалізована через посилення ролі 
організацій громадянського суспільства Донецької та Луганської областей у підвищенні  
рівня надання послуг у сферах доступу до правосуддя та безпеки населенню з фокусом на 
дотримання прав людини та передбачати чотири основних компоненти: моніторинговий, 
адвокаційний, інформаційний та компонент розвитку експертного потенціалу місцевих  
організацій.

Компонент розвитку експертного потенціалу місцевих організацій має включати прове-
дення комплексного аудиту організаційної спроможності місцевих ОГС. Спираючись на  
результати цього аудиту, для кожної з організацій рекомендується розробити індивіду-
альний план її організаційного розвитку (що включатиме зокрема і навчальну складову).  
Ці плани можуть бути реалізовані організаціями впродовж річного циклу. Навчальні заходи, 
які рекомендується включити до цих планів, мають стати основою спільного навчального  
плану. Також необхідно залучити нових експертів місцевих організацій, які додатково  
підсилять моніторингову роботу в регіоні. 

Для цих експертів потрібно провести навчання з використання інструментів Місцевого  
індексу прав людини та налагодження ефективної комунікації з місцевою владою за  
попередньо розробленою та апробованою у 2020 році навчальною програмою. Врахову-
ючи ґрунтовність методології МІПЛ та затребуваний високий рівень, необхідний фахівцям 
для якісної підготовки аналітичних звітів, монітори обов’язково мають бути навченими не 
тільки з огляду на вивчення основного інструментарію дослідження, а й з урахуванням їніх 
особистих потреб та аналітичних здібностей: навчитися працювати з джерелами інформа-
ції, опанувати підходи до її систематизації та узагальнення, вміти використовувати «хмарні» 
сервіси для спільної роботи, проводити аналіз ефективності та дієвості місцевих програм  
та їх окремих компонентів тощо. Все це необхідно для підвищення загального рівня  
їхніх знань, навичок та мотивації, адже важливо не лише проаналізувати існуючий стан  
дотримання прав людини за напрямками моніторингу, а й порівняти отримані результати з  
даними попередніх досліджень. Спільна робота місцевих ОГС також сприятиме формаліза-
ції створення їх експертної коаліції.
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Для включення до Моніторингового компоненту рекомендується проведення періодично-
го моніторингу діяльності органів місцевого самоврядування за методологією Місцевого 
індексу прав людини (МІПЛ), де вже проводився попередньо моніторинг, за наступними  
напрямками: «Доступ до правосуддя», «Безпека громади», «Гідний рівень життя», «Соціаль-
ний захист для вразливих категорій», «Охорона здоров’я». Розроблені за результатами 
моніторингу аналітичні звіти мають включати рекомендації органам місцевого самовряду-
вання щодо поліпшення послуг у громадах. На основі порівняльного аналізу результатів 
моніторингу у громадах, консультацій із заінтересованими сторонами стане можливим  
розроблення адвокаційних планів із впровадження наданих рекомендацій, поступове  
передання інструментарію моніторингу для використання органами місцевого самовряду-
вання (самооцінка).

Враховуючи додаткові безпекові загрози, спричинені поширенням пандемії гострої  
респіраторної хвороби COVID-19, актуальним є також, як згадувалося раніше, проведення 
моніторингу роботи місцевої влади за напрямком «Охорона здоров’я». Зокрема це стосуєть-
ся необхідності провести аналіз дотримання прав мешканців громади на охорону здоров’я, 
визначити дієві та ефективні практики, розробити механізми безперешкодного доступу 
до послуг медичних закладів, адаптацію програм до ситуації стрімкого поширення хворо-
би, реакцію місцевої влади на необхідність додаткових заходів та фінансування цієї сфери 
(зокрема, забезпечення комфортних умов перебування в медичних закладах, проведення 
дезінфекційних заходів в місцях масового скупчення людей, тощо). 

Водночас важливо провести аналіз дій місцевої влади із соціального захисту вразливих 
груп населення та подолання наслідків пандемії та збройного конфлікту на Сході України. 

Адвокаційний компонент: участь представників місцевих організацій громадянського  
суспільства дозволяє посилити експертний потенціал громадського сектору у регіоні 
та побудувати ефективну комунікацію сектора з місцевою владою задля впровадження  
розроблених рекомендацій у місцеві політики. Рекомендації у сферах доступу до пра-
восуддя, соціального захисту та безпеки, які були розроблені під час реалізації проєкту  
«Посилення експертного потенціалу ОГС Донецької та Луганської областей для здійснення 
моніторингу доступу до правосуддя та безпеки на місцевому та обласному рівнях», були 
надані депутатському корпусу попереднього скликання. Це не дозволило повноцінно  
проадвокатувати впровадження розроблених рекомендацій та вирішити наявні проблеми  
у громаді. Проведення подальших повторних моніторингів роботи місцевої влади дозволить 
в динаміці порівняти результати з попередніми роками та більш якісно підійти до питань 
впровадження розроблених рекомендацій. Моніторинг адвокаційного потенціалу місцевих 
організацій, проведений у межах проєкту, продемонстрував відсутність їх системної робо-
ти із заінтересованими сторонами (зокрема, з працівниками органів місцевого самовряду-
вання), брак розуміння інструментів адвокації та навичок аналізу стейкхолдерів. Суттєвим 
аспектом, який впливає на адвокаційний потенціал місцевих організацій, є те, скільки уваги  
приділяється питанням стійкої організаційної роботи у сфері комунікацій: відсутність  
комунікаційної стратегії, штатних співробітників з комунікації, планомірної роботи з  
комунікації зі ЗМІ. «Видимість» організацій для ЗМІ є різною для кожної з них і залежить, 
перш за все, від оцінки самої організації необхідності комунікувати з мас-медіа та її проак-
тивної позиції.

Проведення адвокаційної кампанії рекомендується силами відібраних місцевих експертів 
спільно з експертами провідних національних організацій. Ця кампанія може мати на меті 
розробку та впровадження місцевих локальних нормативних актів у сферах попередніх 
моніторингів. Рекомендується також, щоб кампанія містила розробку якісних аналітичних 
звітів та рекомендацій за підсумками проведених моніторингів, а також окремих аналітич-
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них довідок щодо стану розвитку місцевих проблем, вирішення яких адвокатуються. Крім 
цього, варто передбачити створення комунікаційних майданчиків з органами місцевої  
влади та громадою для розробки та впровадження локальних нормативних актів та заходів, 
а також інформування громадян про виявлені проблеми та шляхи їх вирішення. В основу  
роботи за цим компонентом можна покласти плани адвокаційних кампаній, розробле-
них моніторами за час реалізації проєкту. За результатами кампанії буде можна подати на 
розгляд місцевих рад проєкти локальних документів (нормативно-правових актів, змін до  
таких актів, місцевих програм, стратегій тощо), які спрямовані на вирішення найбільш  
вагомих місцевих проблем у кожній громаді.

Інформаційний компонент: в інформаційному просторі громад Луганської та Донецької  
областей мало експертної інформації про дієвість роботи органів місцевої влади та пропо-
зицій з її поліпшення. Досвід попередньої діяльності у 2020 році, крім складності залучення  
учасників заходів під час дії карантинних обмежень, також показує, що представникам 
місцевих організацій дуже складно вести особисті блоги, їм бракує досвіду роботи з  
аудиторією та розуміння, як саме необхідно доносити інформацію. У проведені адвокацій-
ної кампанії ці знання є критичними, адже лише завдяки широкому розголосу і максималь-
ному приверненню уваги до проблеми можна досягти змін у суспільстві. 

Додатково ми побачили наступну проблему: в підписниках профілів наших моніторів у  
соціальних мережах не завжди є та цільова аудиторія, на яку спрямована інформація проєкту.  
Тому важливим елементом запропонованої роботи у сфері комунікації є вибудовування 
зв’язків зі ЗМІ, інформаційними порталами, тематичними групами і т.д. Подальша робота за 
цим напрямком дозволить підняти рівень обізнаності мешканців громади про проблеми 
з дотриманням прав людини на місцевому рівні та механізми їх вирішення. Це дозволить 
надалі залучити більшу кількість населення до процесу прийняття рішень на рівні громади. 

Інформаційна кампанія, що обов’язково має супроводжувати реалізацію подальшої діяль-
ності, може бути спрямована на актуалізацію виявлених проблем та необхідність їх вирі-
шення, поширення позитивних та негативних практик роботи місцевої влади у сфері прав 
людини та підвищення авторитету місцевих громадських організацій. Додатково інформа-
ційна кампанія дозволить проінформувати громадськість про досягнення учасників коаліції  
місцевих експертних організацій у процесі вирішення обраних проблем та підвищення 
ефективності комунікації з органами місцевого самоврядування.

Запропоновані підходи до подальшої роботи в регіоні за напрямом проведення моніто-
рингів за методологією Місцевого індексу прав людини, яка має спиратися на позитивні 
практики попередніх напрацювань та зосереджуватися на посиленні експертного потен-
ціалу громадськості та місцевої влади, дозволить розробити та впровадити дієві локальні 
нормативні акти та заходи, що будуть орієнтовані на дотримання прав мешканців громад 
Донецької та Луганської областей.



48

Додатки

Додаток 1.  
Моніторингові звіти 15 громад Донецької та  
Луганської області у 2020 році

Донецька область 

1. Бахмут

2. Волноваха

3. Дружківка

4. Краматорськ

5. Маріуполь

6. Слов’янськ

Луганська область 

7. Красноріченське

8. Кремінна

9. Лисичанськ

10. Новоайдар

11. Новопсков

12. Рубіжне

13. Сєвєродонецьк

14. Станиця Луганська

15. Щастя

https://drive.google.com/file/d/10_wzSLTY6nHGgXalefrpDpPKSYCYRXOb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vj_lPV-xaetb8WCfV9pU5nYgjxNZU5zJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Oehj5-7JC1YVU5ai1A4cNKDwuAFNzuMd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HoK8GYc9UCILyQ4UiltrRXQxFDbyRTCB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c4F0mdW5PxOrYKd7gcOqlXLjMj6ollaQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g0M9Gai5gPsMdLaPILdlHS1HNlYDVTE6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cXii-iHwmU0crh-4tJUHltotOmkWUrI5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mIt2EcNDU5P8an7_rXiym3w-f2eiRi4L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j3mUsZ4p56CRQW4z8o5DgVIxAcXIH-Ig/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-hIWN-ZxwfW7t5IyD0QbY_VcEowpcCY2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C354iLqOwiXSVRVjOjY3Ri04_2GOLl-X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AGG3cOcBlEI5yvva2_nUauXanoQb8GC9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dkEjaMqrRRlTwvNxxmW0QAEo7sN6hNuO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WOQxkf54SnU7DJYTdnfzAT9_hPQTNH3u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ObdcxvKif_3VmPFxHI6UZy7-k2zEwGfO/view?usp=sharing
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Додаток 2.  
Особливості та проблематика громад Донецької та Луганської 
областей у контексті соціального захисту

Повна презентація

http://bit.ly/2YnAv0l
http://bit.ly/2YnAv0l
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Додаток 3.  
План адвокаційної кампанії для Донецької області

 
Мета: Запровадити місцеву Програму облаштування дорожньої інфраструктури для осіб з 
вадами зору у шести місцевих громадах Донецької області.

Проблема: Відсутність облаштованої дорожньої інфраструктури для осіб з вадами зору.

Строк реалізації: 12 міс.

Які проміжні кроки  
допоможуть досягти  
адвокаційної мети?

Які дії необхідно буде здійснити для досягнення  
проміжних цілей?

Яким є графік  
виконання 
цих дій?

Крок 1. 
Моніторингова робота 
стану забезпечення 
дорожньої інфраструк-
тури для осіб з вадами 
зору

1) Обговорити стан облаштування дорожньої інфраструктури для 
осіб з вадами зору з представниками громадського сектора, які 
найбільше опікуються правами людей з інвалідністю (Громадська 
організація «Жінки та діти з інвалідністю Північного Донбасу», ГО 
Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Донбас»; 
обласна організація «Союз ветеранів АТО з інвалідністю»). 

2) Провести зустріч з представниками ЗМІ за результатами  
обговорення. 

3) Провести фокус-групи за участю осіб із вадами зору з метою  
виявлення проблем доступності дорожньої інфраструктури в  
6 місцевих громадах Донецької області.

4) Отримати статистичну інформацію:

• кількість осіб з інвалідністю в місті

• яка робота проводилася в місті за напрямком безперешкодно-
го доступу маломобільних груп населення за останній рік

• кількість зареєстрованих звернень до ОМС щодо проблеми 
безперешкодного доступу маломобільних груп населення за 
останній рік.

• кількість виділених ОМС коштів щодо забезпечення доступ-
ності для осіб з інвалідністю.

5) Провести соціальний експеримент щодо можливості доступу 
людей з вадами зору в межах дорожньої інфраструктури.

1 місяць 
 
 
 
 

1 місяць 

1 місяць 
 

3 тижні

Крок 2. 
Визначити позицію 
міжнародних партнерів 
та органів влади  
України до проблеми  
облаштування  
дорожньої інфраструк-
тури для осіб з вадами 
зору

1) Вивчити та проаналізувати міжнародні та національні стандарти 
щодо облаштування дорожньої інфраструктури для осіб з вадами 
зору.

2) Провести експертне опитування ширшого кола спеціалістів, в 
тому числі представників міжнародних організацій щодо їх погля-
ду а проблему облаштування дорожньої інфраструктури для осіб 
з вадами зору в 6 місцевих громадах Донецької області.

3) Розробити проєкт індикаторів Програми  облаштування дорож-
ньої інфраструктури для осіб з вадами зору осіб з інвалідністю.

4) Скликання робочої групи та представників ЗМІ для обговорення 
та коригування проєкту індикаторів Програми  облаштування 
дорожньої інфраструктури для осіб з Вадами зору. 

5) Провести захід-представлення презентації.

2-3 тижні 
 

2-3 тижні 
 
 

1 місяць 

3 тижні 
 

1 тиждень 
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Крок 3. 
Розробити індикатори 
адаптованості

1) Провести прес-конференцію – презентацію початку розробки ін-
дикаторів із залученням ЗМІ; представників ОМС, громадянського 
суспільства.

Зміст заходу:

• Реєстрація учасників з роздачею програми конференції.

• Відкриття та пленарне засідання з виступом організаторів 
конференції.

2) Створити робочу групу, до складу якої повинні увійти усі головні 
стейкхолдери (мішені: департамент ЖКГ, міська рада).

Союзники: громадська організація «Жінки та діти з інвалідністю 
Північного Донбасу»; ГО «Центр комплексної реабілітації для осіб з 
інвалідністю «Донбас»; «Союз ветеранів АТО з інвалідністю».

Нейтральні: державні реабілітаційні установи.

3) Розподілити завдання та встановити терміни їх виконання між 
учасниками робочої групи;

4) Розробити індикатори, підготувати аналіз відсутності облашту-
вання дорожньої інфраструктури міста для осіб з вадами зору.

5) Провести захід-презентацію за підсумками 3 кроку.

1 тиждень 
 

1 тиждень

 

2 тижні 

 
 

До 1 місяця 

1 Тиждень

Крок 4. 
Розробка програми  
забезпечення дорож-
ньої інфраструктури 
для осіб з вадами зору.

1) Зустрічі з депутатами та працівниками відповідного департамен-
ту для обговорення аналітичного матеріалу щодо індикаторів 
адаптованості та змісту Програми. 

2) Ініціювати створення робочої групи з розроблення програми 
шляхом подання проєкту рішення «Про створення робочої групи 
з розробки міської цільової Програми створення забезпечення 
дорожньої інфраструктури для осіб з вадами зору».

3) Направити звернення до міського голови про включення членів 
організації до складу робочої групи (увійти до складу робочої 
групи).

4) Взяти участь у розробці Програми забезпечення дорожньої 
інфраструктури для осіб з вадами зору. Висвітлення діяльності 
робочої групи на офіційному сайті ОМС, сторінках соцмереж.

5) Публікація змісту Програми на офіційному сайті ОМС, публікації в 
місцевих ЗМІ, на сторінках соцмереж;

6) Взяти участь в організації та проведенні заходу, присвяченого 
публічній презентації Програми. Публічне обговорення Програми.

7) Внесення коректив після публічного обговорення у документ на 
засіданні робочої групи.

8) Сприяння прийняттю ОМС рішення щодо затвердження міської 
цільової Програми забезпечення дорожньої інфраструктури для 
осіб з вадами зору шляхом звернень до міського голови, депу-
татів. Висвітлення процесу підготовки прийняття рішення в ЗМІ та 
соцмережах.

Кожна дія повинна супроводжуватись однією або кількома публіка-
ціями (ефірами на радіо та телебаченні).

5-6 тижнів 
 

2 тижня 
 
 

До 3 місяців 
 

1 місяць 
 

15- 20 днів 

2 тижні 

5 днів

Крок 5. 
Проведення інформа-
ційної кампанії в медіа

1) Створення групи у соціальній мережі для інформування людей з 
інвалідністю.

2) Відображення в цій групі всіх заходів, що стосуються людей з 
інвалідністю.

3) Кожного тижня робити публікації: поради, цікаві факти тощо, але 
все повинно стосуватись теми «інвалідність».

4) Розробка та створення мотиваційного відеоролика щодо жит-
тєдіяльності маломобільних груп населення.

Приклад: https://www.facebook.com/watch/?v=2195522730739531

5) Періодично записувати інтерв’ю з людьми з інвалідністю, під час 
яких висвітлювати проблеми побуту, з якими стикаються щодня ці 
люди.

6) Розробити брошуру на тему «Як коректно допомогти людині з 
інвалідністю».

7) Відображати інформацію про діяльність адвокаційної кампанії на 
сторінках соціальних мереж партнерів та на сайтах партнерів.

8) Періодично проводити прес-конференції щодо просування адво-
каційної кампанії із залученням ЗМІ.

https://www.facebook.com/watch/?v=2195522730739531
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Додаток 4.  
План адвокаційної кампанії для Луганської області

 
Мета адвокаційної кампанії – впровадження місцевих програм з ефективного розвитку 
безпечного середовища, попередження та вирішення проблем безпеки в 13 громадах Лу-
ганської області шляхом мобілізації громадських дій для вирішення суспільних проблем. 

Проблема, з якою зіштовхується організація: прийняті місцевою владою рішення щодо 
реалізації безпекових ініціатив є точковими і не мають єдиного комплексного підходу та не 
відображають реальних потреб жителів цих громад у заходах, які б попереджали та вирішу-
вали проблеми безпеки в їхніх громадах.

Строк реалізації: 14 міс.

Які проміжні кроки  
допоможуть досягти  
адвокаційної мети?

Які дії необхідно буде здійснити для досягнення  
проміжних цілей?

Яким є графік  
виконання 
цих дій?

Крок 1. 
Аналіз законодавства 
України, міжнарод-
них стандартів, реко-
мендацій в напрямку 
ефективного розвитку 
безпечного середови-
ща, попередження та 
вирішення проблем 
безпеки в громадах 
України

1.1. Проведення збору даних:

1.1.1 щодо змісту  нормативних документів із забезпечення безпеки 

середовища, які розроблені Міжнародною організацією із стандар-

тизації (ISO) шляхом моніторингу відкритих даних, що містяться в 

мережі Інтернет, 

1.1.2 щодо змісту нормативних документів з забезпечення безпеки 

середовища,  які прийняті  та діють  на загальнодержавному рівні 

шляхом моніторингу офіційних даних, які містяться у відкритому 

доступі в мережі Інтернет, 

1.1.3. щодо нормативних документів із забезпечення безпеки середо-

вища, які прийняті  та діють  на регіональному (обласному) рівні шля-

хом моніторингу офіційних даних, які містяться у відкритому доступі 

в мережі Інтернет. 

Перший  

місяць  

кампанії

Крок 2. 
Створення «Реєстру 
законодавчих актів в 
напрямку забезпечен-
ня безпеки в громадах 
України»

2.1 Створення «Реєстру законодавчих актів у напрямку забезпечен-

ня безпеки в громадах України» та відображення  функціональних 

зв’язків між нормативними документами, які  розроблені Міжна-

родною організацією зі стандартизації (ISO), які прийняті та діють на 

державному та регіональному рівнях в Україні  в напрямку забезпе-

чення безпеки в громадах по категоріх:

1. правопорядок;

2. пожежна безпека;

3. екологічна безпека;

4. освітлення, дороги;

5. поводження з ТПВ (твердими побутовими  відходами);

6. енергозбереження.

Другий 

місяць  

кампанії
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Крок 3. 
Моніторинг відповід-
ності впроваджених 
норм чинного зако-
нодавства України з 
питань безпеки в 13 
цільових громадах 
проєкту

3.1 Збір даних щодо нормативних документів із забезпечення безпе-
ки середовища, які прийняті та реалізуються безпосередньо в 13  
цільових громадах проєкту по напрямках: «правопорядок», «пожежна 
безпека», «екологічна безпека», «освітлення, дороги», «поводження з 
ТПВ (твердими побутовими  відходами)», «енергозбереження». 

3.2 Проведення аналізу отриманих даних та створення 13 презен-
тацій «Стан забезпечення попередження та вирішення проблем 
безпеки в (назва громади) громаді по напрямках: «правопорядок», 
«пожежна безпека», «екологічна безпека», «освітлення, дороги», «по-
водження з ТПВ (твердими побутовими відходами)», 4.1 Проведення 
збору даних щодо процедури розробки та затвердження місцевих 
програм органами місцевого самоврядування в 13 цільових гро-
мадах проєкту по напрямках: «правопорядок», «пожежна безпека», 
«екологічна безпека», «освітлення, дороги», «поводження з ТПВ 
(твердими побутовими  відходами)», «енергозбереження».

3.3 Інформаційна кампанія щодо розповсюдження отриманих даних 
щодо стану забезпечення    попередження та вирішення проблем 
безпеки в 13 цільових громадах проєкту по напрямках: «правопоря-
док», «пожежна безпека», «екологічна безпека», «освітлення, дороги», 
«поводження з ТПВ (твердими побутовими відходами)», «енергозбе-
реження».

Другий 
місяць  
кампанії

Крок4. 
Вивчення процеду-
ри розробки та за-
твердження місцевих 
програм органами 
місцевого самовряду-
вання в 13 громадах 
Луганської області  по 
напрямках:  
«правопорядок», 
«пожежна безпека», 
«екологічна безпека», 
«освітлення, дороги», 
«поводження з ТПВ 
(твердими побутовими  
відходами)», «енергоз-
береження»

4.1 Проведення збору даних щодо  процедури розробки та за-
твердження місцевих програм органами місцевого самоврядуван-
ня в 13 цільових громадах проєкту по напрямках: «правопорядок», 
«пожежна безпека», «екологічна безпека», «освітлення, дороги», 
«поводження з ТПВ (твердими побутовими  відходами)», «енергозбе-
реження».

4. 2 Створення «Алгоритму з прийняття управлінських рішень в (на-
зва громади) громаді» для 13 цільових громад проєкту по напрямках: 
«правопорядок», «пожежна безпека», «екологічна безпека», «освіт-
лення, дороги», «поводження з ТПВ (твердими побутовими  відхода-
ми)», «енергозбереження».

4.3 Презентація «Алгоритму з прийняття управлінських рішень в (на-
зва громади) громаді» в 13 цільових громадах проєкту по напрямках: 
«правопорядок», «пожежна безпека», «екологічна безпека», «освіт-
лення, дороги», «поводження з ТПВ (твердими побутовими  відхода-
ми)», «енергозбереження».

4.4 Поширення інформації в місцевих ЗМІ щодо алгоритму прийнят-
тя управлінських рішень в (назва громади) громаді” для 13 цільових 
громад проєкту по напрямках: «правопорядок», «пожежна безпе-
ка», «екологічна безпека», «освітлення, дороги», «поводження з ТПВ 
(твердими побутовими  відходами)», «енергозбереження».

Третій  
місяць  
кампанії

Крок 5. 
Визначення кола  
об’єктів та суб’єктів 
адвокаційної кампанії 
«Безпечна громада»

5.1 Визначення в 13 цільових громадах проєкту кола тих, на кого здій-
снюватиметься легітимний вплив в рамках адвокаційної кампанії  з 
числа представників державної влади, органів місцевого самовря-
дування, які наділені повноваженнями і несуть відповідальність за 
наслідки прийнятих рішень. 

5.2 Визначення в 13 цільових громадах проєкту кола тих, фізичних та 
юридичних осіб, які мають безпосередні професійні партнерські від-
носини з відповідними органами влади і місцевого самоврядування, 
в тому числі справляють легітимний вплив на ці органи, їх посадових 
та службових осіб.

5.3 Визначення в 13 цільових громадах проєкту кола тих осіб, які 
уповноважені приймати адміністративні рішення в напрямку забез-
печення безпеки громади.

5.4 Визначення в 13 цільових громадах проєкту кола тих осіб, які 
можуть виступити експертами та лобістами в напрямку забезпе-
чення безпеки в громадах, з числа стейкхолдерів,  лідерів думок, 
членів професійних об’єднань, асоціацій, громадського сектора, 
медіа-спільноти тощо.

5.5 Створення «Розширеного алгоритму з прийняття управлінського 
рішення «Безпечна громада» в _________ громаді» для 13 цільових 
громад проєкту з зазначенням вихідних даних про осіб, які були 
виявлені в процесі реалізації кроку 4. 

5.6 Узгодження напрацьованої розширеної схеми з представниками 
органів місцевого самоврядування в 13 цільових громадах проєкту. 

Третій  
місяць  
кампанії
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Крок6. 
Знаходження інфор-
мації та аналіз досві-
ду інших громад, які 
впроваджують заходи, 
направлені на забезпе-
чення безпеки в гро-
мадах

6.1 Пошук інформації про цікавий досвід інших громад щодо органі-

зації безпечного проживання у громаді за напрямками  «правопоря-

док», «пожежна безпека», «екологічна безпека», «освітлення, дороги», 

«поводження з ТПВ (твердими побутовими  відходами)», «енергозбе-

реження».

6.2 Аналіз отриманої інформації   про цікавий досвід інших громад та 

створення «Робочого зошита з детального  планування адвокаційної 

кампанії в ______ громаді»  з включенням успішних кейсів, які були 

отримані в результаті реалізації п.6.1. 

6.3 Поширення інформації в місцевих ЗМІ щодо цікавого досвіду 

інших громад з організації безпечного проживання у громаді за  

напрямками «правопорядок», «пожежна безпека», «екологічна 

безпека», «освітлення, дороги», «поводження з ТПВ (твердими  

побутовими  відходами)», «енергозбереження».

Четвертий  

та п’ятий  

місяці  

кампанії

Крок 7. 
Створення Аналітичних 
довідок по 13 цільових 
громадах проєкту в 
напрямку стану забез-
печення комплексного 
підходу з реалізації 
безпекових ініціатив в 
їх громадах

7.1 Розробка попередніх індикаторів вимірювання рівня ефектив-

ності організації безпечного проживання у громаді за напрямками 

«правопорядок», «пожежна безпека», «екологічна безпека», «освіт-

лення, дороги», «поводження з ТПВ (твердими побутовими відхода-

ми)», «енергозбереження».

7.2 Узгодження попередніх індикаторів вимірювання рівня ефектив-

ності організації безпечного проживання в громаді за напрямками  

«правопорядок», «пожежна безпека», «екологічна безпека», «освіт-

лення, дороги», «поводження з ТПВ (твердими побутовими  відхо-

дами)», «енергозбереження» з експертами та лобістами в напрямку 

забезпечення безпеки в громадах, з числа стейкхолдерів,  лідерів 

думок, членів професійних об’єднань, асоціацій, громадського секто-

ру, медіа-спільноти та органів місцевого самоврядування тощо.

7.3 Затвердження Алгоритму вимірювання рівня ефективності ор-

ганізації безпечного проживання в громаді за напрямками  «пра-

вопорядок», «пожежна безпека», «екологічна безпека», «освітлення, 

дороги», «поводження з ТПВ (твердими побутовими  відходами)», 

«енергозбереження».

7.4 Збір  інформації в 13 цільових громадах проєкту щодо напрямку 

стану забезпечення комплексного підходу з реалізації безпекових 

ініціатив в їх громадах згідно індикаторів з п.6.3.  

7.5 Створення Аналітичних довідок по 13 цільових громадах проєкту 

в напрямку стану забезпечення комплексного підходу з реалізації 

безпекових ініціатив в їх громадах.

Шостий  

та сьомий  

місяці  

кампанії

Крок 8. 
Проведення широкого 
обговорення в 13 цільо-
вих громадах проєкту 
щодо стану безпеки в 
громадах 

8.1 Проведення інтерв’ю з експертами щодо отриманих результатів 

згідно з Аналітичними  довідками в напрямку ефективності стану  

забезпечення комплексного підходу з реалізації безпекових ініціа-

тив в 13 цільових громадах проєкту.

8.2 Проведення відкритої презентації для стейкхолдерів адвокацій-

ної кампанії в напрямку забезпечення підвищення ефективності 

рівня безпеки в громадах  та обговорення Аналітичних довідок, які 

було створено в результаті реалізації п.6.5.

Восьмий  

та дев’ятий  

місяці  

кампанії
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Крок 9. 
Проведення інформа-
ційної кампанії щодо 
результатів обговорен-
ня в 13 цільових грома-
дах проєкту щодо  
стану безпеки в грома-
дах, Аналітичних дові-
док та забезпечення 
інформування цільової 
аудиторії проєкту

9.1 Проведення інформаційної кампанії  в напрямку забезпечення 
підвищення ефективності рівня безпеки в громадах  шляхом відкри-
того   обговорення Аналітичних довідок безпосередньо в 13 цільових 
громадах проєкту серед кола тих фізичних та юридичних осіб, які ма-
ють безпосередні професійні партнерські відносини з відповідними 
органами влади і місцевого самоврядування, в тому числі справля-
ють легітимний вплив на ці органи, їх посадових та службових осіб.

9.2 Проведення електронного опитування мешканців громади щодо 
потреб громади в напрямках «правопорядок», «пожежна безпека», 
«екологічна безпека», «освітлення, дороги», «поводження з ТПВ 
(твердими побутовими  відходами)», «енергозбереження».

9.3 Презентація через місцеві ЗМІ результатів електронного опиту-
вання мешканців громади щодо потреб громади в напрямках «пра-
вопорядок», «пожежна безпека», «екологічна безпека», «освітлення, 
дороги», «поводження з ТПВ (твердими побутовими  відходами)», 
«енергозбереження» безпосередньо в 13 цільових громадах проєкту, 
а саме серед жителів громад, представників органів місцевого са-
моврядування, лобістів адвокаційної кампанії «Безпека громади».

Десятий  
місяць  
кампанії

Крок 10. 
Обговорення з пред-
ставниками ОМС 
та стейкхолдерами 
можливості укладен-
ня Меморандумів про 
співпрацю, створення 
Робочої групи, розроб-
ки індикаторів безпеки 
в громадах, розробки 
Програм, заходів для їх 
прийняття

10.1 Обговорення з представниками ОМС та стейкхолдерами можли-
вості укладення Меморандумів про співпрацю.

10.2 Обговорення з представниками ОМС та стейкхолдерами мож-
ливості  створення Робочої групи та розробки індикаторів безпеки в 
їхніх громадах.

10.3. Обговорення з представниками ОМС та стейкхолдерами мож-
ливостей розробки відповідних Програм та заходів для їх прийняття.

Одинадцятий 
місяць  
кампанії

Крок 11. 
Проведення робочих 
зустрічей щодо укла-
дення Меморандумів 
про співпрацю з ОМС 
та створення Робочих 
груп.

11.1 Проведення робочих зустрічей щодо укладення Меморандумів 
про співпрацю з ОМС та створення Робочих груп.

11.2 Проведення робочих зустрічей щодо розробки індикаторів 
безпеки в 13 цільових  громадах проєкту.

11.3 Проведення робочих зустрічей щодо узгодження остаточних 
індикаторів безпеки в 13 цільових  громадах проєкту.

Одинадцятий 
та 
дванадцятий  
місяці  
кампанії

Крок 12. 
Проведення інформа-
ційної кампанії щодо 
укладених Меморан-
думів про співпрацю та 
діяльності створених 
Робочих груп та забез-
печення інформуван-
ня цільової аудиторії 
проєкту

12.1 Проведення через місцеві ЗМІ інформаційної кампанії  в на-
прямку забезпечення інформування цільової аудиторії проєкту в 13 
цільових громадах проєкту.

12.2 Проведення електронного опитування мешканців громади 
щодо узгодження остаточних індикаторів безпеки в 13 цільових  
громадах проєкту за напрямками «правопорядок», «пожежна безпе-
ка», «екологічна безпека», «освітлення, дороги», «поводження з ТПВ 
(твердими побутовими  відходами)», «енергозбереження».

12.3 Презентація через місцеві ЗМІ результатів електронного опи-
тування мешканців громади щодо остаточних індикаторів рівня 
ефективності безпеки проживання в громадах за напрямками «пра-
вопорядок», «пожежна безпека», «екологічна безпека», «освітлення, 
дороги», «поводження з ТПВ (твердими побутовими  відходами)», 
«енергозбереження». безпосередньо в 13 цільових громадах проєк-
ту, а саме  серед жителів громад, представників органів місцевого 
самоврядування, лобістів та стейкхолдерів  адвокаційної кампанії 
«Безпечна громада».

Тринадцятий 
місяць  
кампанії
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Крок 13. 
Підготовка та розгляд 
Програм як результат 
успішно проведеної 
адвокаційної кампанії

13.1 Забезпечення роботи Робочих груп для розробки Програми 
«Безпечна громада».

13.2  Мобілізація громадських дій для вирішення суспільних проблем 
шляхом поширення інформації про адвокаційну кампанію, прове-
дення спільних дій з іншими громадськими організаціями, розмі-
щенням Відкритих листів в місцевих ЗМІ, проведенням інформацій-
но-просвітницьких заходів в 13 цільових громадах проєкту. 

13.3 Напрацювання індикаторів у напрямку безпеки громади, про-
ведення робочих зустрічей з зацікавленими сторонами, вироблен-
ня ключових індикаторів, презентація ідей, збір пропозицій щодо 
підвищення рівня безпеки в громадах.

13.4 Узгодження з суб’єктами та об’єктами адвокаційної кампанії 
напрацьованих документів, внесення змін та коригування (в разі 
потреби).

13.5 Підготовка рішення для ОМС задля його прийняття.

13.6  Участь у розгляді розроблених Програм на засіданнях профіль-
них комісій та сесіях ОМС.

Чотирнадця-
тий,  
п’ятнадцяті та  
шістнадцятий 
місяці  
кампанії

Крок 14. 
Проведення інформа-
ційної кампанії щодо 
підготовки та розглядів 
Програм та забезпе-
чення інформування 
цільової аудиторії 
проєкту

14.1 Проведення через місцеві ЗМІ інформаційної кампанії щодо 
підготовки та розглядів Програм та забезпечення інформування 
цільової аудиторії проєкту.

14.2 Підбиття підсумків адвокаційної кампанії «Безпечна громада».

14.3 Популяризація досвіду проведення адвокаційної кампанії «Без-
печна громада» на інших територіях України як єдиного комплекс-
ного підходу з ефективного забезпечення потреб жителів громад в 
заходах, які б попереджали та вирішували проблеми їх безпечного 
проживання в  громадах.

П’ятнадцятий -  
вісімнадцятий 
місяці  
кампанії

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №444 від 26 червня 2013 року (зі зміна-
ми) «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних си-
туаціях», на органи місцевого самоврядування покладається організація навчання насе-
лення, яке полягає в забезпеченні інформаційно-просвітницької роботи з питань поведінки 
в умовах надзвичайних ситуацій. Таку роботу організовують місцеві органи виконавчої вла-
ди та органи місцевого самоврядування, зокрема через утворені при них консультаційні 
пункти. Вона передбачає інформування населення про методи реагування у разі виник-
нення надзвичайних ситуацій та створення в консультаційних пунктах умов для оволодіння 
громадянами навичками користування найбільш поширеними засобами захисту і надання 
першої само- та взаємодопомоги.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/444-2013-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/444-2013-%D0%BF#Text
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Додаток 5.  
Опитувальник для оцінки адвокаційного потенціалу організації

1. Чи входить в коло ваших обов’язків координація адвокаційних програм організації?

2. Чи є у вашій організації окрема посада фахівця з комунікації зі ЗМІ та ОМС?

3. Чи є у вашій організації окрема посада фахівця з адвокації?

4. Чи є у вашій організації окрема посада з інформаційного супроводження діяльності  
організації на цифрових інформаційних платформах (інтернет-портал, Фейсбук,  
Інстаграм, Твіттер)?

5. Чи є у вашої організації окремий сайт?

6. Які адвокаційні заходи ви використовуєте у діяльності організації?

• проведення заходів (круглий стіл, конференція, обговорення, презентація, прес- 
конференція, мирне зібрання, тощо),

• проведення особистих зустрічей,

• надсилання інформації у ЗМІ.

7. Яким чином ваша організація інформує регіональну громаду про свою діяльність?

• через регіональні ЗМІ,

• на власних цифрових ресурсах,

• розклеюванням листівок і роздачею флаєрів,

• вкажіть інші джерела, якщо вони є.

8. Скільки разів за 2019 – першу половину 2020 року ваша організація відправляла запити 
на зустрічі з представниками ОМС? Назвіть, будь ласка, ці нагоди.

9. Скільки зустрічей з представниками ОМС за 2019 – першу половину 2020 року вдалося 
організувати за вашою ініціативи або за ініціативи ОМС?

10. Скільки разів за 2019 – першу половину 2020 року до вашої організації зверталися з  
запитами представники регіональних ЗМІ? Назвіть, будь ласка, ці нагоди.

11. Скільки разів за 2019 – першу половину 2020 року ваша організація зверталася із  
запитами на розміщення інформації в регіональні ЗМІ? Зазначте тему цих звернень, 
будь ласка.

12. Скільки статей/інтерв’ю про діяльність вашої організації було розміщено в регіональних  
ЗМІ за 2019 – першу половину 2020 року? Будь ласка, вкажіть теми та прикріпіть  
посилання на публікації.

13. Скільки статей у ЗМІ (зокрема в національних ЗМІ) було розміщено про діяльність вашої  
організації за весь час існування організації? Будь ласка, вкажіть теми та прикріпіть  
посилання на публікації.

14. Чи є у вашої організації комунікаційна стратегія?
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Додаток 6.  
Інформація про реалізацію медіа-плану проєкту

*   В наших очікуваннях було збільшення охоплень публікацій за рахунок блогових записів моніторів та експертів, 
проте в процесі роботи виявилось, що сторінки моніторів мають дуже маленьке охоплення, або для їхніх під-
писників нецікава професійна діяльність людини. 

** Через карантинні обмеження під час поширення пандемії коронавірусної хвороби Covid-19 було зменшено 
кількість заходів, багато з них перенесені в онлайн формат або були обмежені у кількості осіб, яких ми могли 
запросити, для забезпечення вимог МОЗ України. 

Джерело публікації Індикатор

Сумарний показник на кінець  
реалізації плану

План Факт %

Публікація на сайті ldn.org.ua про акту-
альний стан реалізації проєкту, підсумок 
роботи за місяць (інсайти, опис проблем, 
з якими стикнулися тощо, мінімум 2500 
знаків без пробілів кожна публікація)

Кількість 
публікацій 9 13 144

Публікація на Фейсбук-сторінці Мережі 
правового розвитку, на сторінках партнер-
ських організацій, експертів-кураторів та 
моніторів

Кількість 
публікацій 52 86 162

Збільшення підписників Фейсбук-сторінки  
Мережі правового розвитку

Кількість 
підписників 7200 7069 98

Розміщення проміжних результатів проєкту 
в ЗМІ

Кількість 
публікацій 26 34 131

Охоплення публікацій Кількість 
осіб 100000 88366 88*

Учасники заходів в рамках проєкту Кількість 
осіб 299 209 70**

Проведення заходів в рамках проєкту Кількість 
заходів 12 12 100

Загальний відсоток виконання плану 114
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Додаток 7.  
Перелік оригінальних публікацій проєкту

1. Громадські активісти зі сходу готуються до проведення дослідження прав людини 
(http://bit.ly/3hSfWkW)

2. Проєкт «МІПЛ-Донбас» «розвіртуалився» (http://bit.ly/2Z55Y8w) 
Відео з заходу: https://youtu.be/P9ZdtHdBo4M

3. Коаліція громадських об’єднань здійснить моніторинг доступу до правосуддя та безпе-
ки на Донбасі (http://bit.ly/39nZ7eq)

4. Місцевий індекс прав людини — Донбас. Адвокація — крок до змін! (http://bit.ly/2LFfH1g) 
Відео з заходу: https://youtu.be/bY3H-6YMLTM

5. Перший досвід нових моніторів Місцевого індексу прав людини на сході України 
(http://bit.ly/2MXblDe)

6. Презентація попередніх результатів дослідження Місцевого індексу прав людини у 
Донецькій області (http://bit.ly/39lmwgE)

7. Презентація попередніх результатів дослідження Місцевого індексу прав людини у 
Луганській області (http://bit.ly/2LsLSkx)

8. «Доступ до правосуддя» за методологією Місцевого індексу прав людини (http://bit.
ly/3qcgwNP)

9. Презентація попередніх результатів дослідження Місцевого індексу прав людини 
(http://bit.ly/3bo7b1o) 
Відео з заходу: https://youtu.be/wCkY2NAkjdE 

10. Презентація попередніх результатів дослідження Місцевого індексу прав людини у 
Луганській та Донецькій областях (http://bit.ly/3hqSHyT) 
Відео з заходу: https://youtu.be/X24MWI93ew4

11. Активісти та представники влади обговорили тему «Безпека в громаді» в Донецькій та 
Луганській областях (http://bit.ly/3rU5e1I)  
Відео з заходу: https://youtu.be/1oHmIrLeXWI 
Відео з заходу: https://youtu.be/XgXL6U1E61

https://ldn.org.ua/event/hromads-ki-aktyvisty-zi-skhodu-hotuiut-sia-do-provedennia-doslidzhennia-prav-liudyny/
http://bit.ly/3hSfWkW
https://ldn.org.ua/event/proiekt-mipl-donbas-rozvirtualyvsia/
http://bit.ly/2Z55Y8w
https://youtu.be/P9ZdtHdBo4M
https://ldn.org.ua/event/koalitsiia-hromads-kykh-ob-iednan-zdiysnyt-monitorynh-dostupu-do-pravosuddia-ta-bezpeky-na-donbasi/
https://ldn.org.ua/event/koalitsiia-hromads-kykh-ob-iednan-zdiysnyt-monitorynh-dostupu-do-pravosuddia-ta-bezpeky-na-donbasi/
http://bit.ly/39nZ7eq
https://ldn.org.ua/event/mistsevyy-indeks-prav-liudyny-donbas-advokatsiia-krok-do-zmin/
http://bit.ly/2LFfH1g
https://youtu.be/bY3H-6YMLTM
https://ldn.org.ua/event/pershyy-dosvid-novykh-monitoriv-mistsevoho-indeksu-prav-liudyny-na-skhodi-ukrainy/
http://bit.ly/2MXblDe
https://ldn.org.ua/announcement/prezentatsiia-poperednikh-rezul-tativ-doslidzhennia-mistsevoho-indeksu-prav-liudyny-u-donets-kiy-oblasti/
https://ldn.org.ua/announcement/prezentatsiia-poperednikh-rezul-tativ-doslidzhennia-mistsevoho-indeksu-prav-liudyny-u-donets-kiy-oblasti/
http://bit.ly/39lmwgE
https://ldn.org.ua/announcement/prezentatsiia-poperednikh-rezul-tativ-doslidzhennia-mistsevoho-indeksu-prav-liudyny-u-luhans-kiy-oblasti/
https://ldn.org.ua/announcement/prezentatsiia-poperednikh-rezul-tativ-doslidzhennia-mistsevoho-indeksu-prav-liudyny-u-luhans-kiy-oblasti/
http://bit.ly/2LsLSkx
https://ldn.org.ua/event/dostup-do-pravosuddia-za-metodolohiieiu-mistsevoho-indeksu-prav-liudyny/
http://bit.ly/3qcgwNP
http://bit.ly/3qcgwNP
https://ldn.org.ua/event/prezentatsiia-poperednikh-rezul-tativ-doslidzhennia-mistsevoho-indeksu-prav-liudyny/
http://bit.ly/3bo7b1o
https://youtu.be/wCkY2NAkjdE
https://ldn.org.ua/event/prezentatsiia-poperednikh-rezul-tativ-doslidzhennia-mistsevoho-indeksu-prav-liudyny-u-luhans-kiy-ta-donets-kiy-oblastiakh/
https://ldn.org.ua/event/prezentatsiia-poperednikh-rezul-tativ-doslidzhennia-mistsevoho-indeksu-prav-liudyny-u-luhans-kiy-ta-donets-kiy-oblastiakh/
http://bit.ly/3hqSHyT
https://youtu.be/X24MWI93ew4
https://ldn.org.ua/event/aktyvisty-ta-predstavnyky-vlady-obhovoryly-temu-bezpeka-v-hromadi-v-donets-kiy-ta-luhans-kiy-oblastiakh/
https://ldn.org.ua/event/aktyvisty-ta-predstavnyky-vlady-obhovoryly-temu-bezpeka-v-hromadi-v-donets-kiy-ta-luhans-kiy-oblastiakh/
http://bit.ly/3rU5e1I
https://youtu.be/1oHmIrLeXWI
https://youtu.be/XgXL6U1E61
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Додаток 8.  
Рекомендації до написання блогу

Налаштуйтесь на написання блогу:

• Згадайте все, що ви зробили.

• Які емоції вас супроводжували?

• Які думки виникали?

Питання, що допоможуть сформувати зміст:

• Поділіться, наскільки важко чи легко було отримати необхідну інформацію?

• Які враження та думки викликала отримана інформація?

• Що вас позитивно вразило?

• Які моменти, на вашу думку, потребують вдосконалення?

Пропозиції тем для блогів

• Підвищення своєї експертності.

• Напрацювання зв’язків та партнерств.

• Коротке резюме з тем дослідження (наприклад, «Доступність соціальних послуг», «До-
машнє насильство», «Допомога сім’ям з дітьми»).

• Мої очікування та враження від проєкту МІПЛ-Донбас.

Обсяг публікації – 2-3 абзаци.

Шаблон тексту, який ви можете використати:

Уже кілька місяців я монітор(ка) у проєкті, що досліджує Місцевий індекс прав людини у 
нашій громаді. Я вже дослідив(ла) два питання: це «Гідний рівень життя» та «Соціальний 
захист для вразливих категорій».

Останнім часом я вивчав(ла) напрямки «Безпека» й «Доступ до правосуддя». Це було 
цікаво/складно/важко тому що .... 
Найбільше мене вразило/розчарувало....

Невдовзі я зможу поділитись результатами своїх досліджень. Вам було б цікаво з ними 
ознайомитись?



Мережа правового розвитку – це спілка організацій громадянського суспільства, які 
розвивають територіальні громади через надання безоплатної правової допомоги. Спілка  
почала своє формування у 2009 році під назвою «Мережа центрів правової інформації  
та консультацій». Тоді 8 організацій вирішили об‘єднати свої зусилля для вироблення  
спільних підходів до надання правової допомоги у громадах, узагальнення типових  
звернень та стандартизації надання правової допомоги.

На сьогоднішній день спілка об’єднує організації з більшості регіонів України. Ці організації,  
на базі яких створені офіси Мережі правового розвитку, надають населенню базову  
інформацію з правових питань, активно співпрацюють з місцевим самоврядуванням для 
розв’язання індивідуальних проблем та для захисту суспільних інтересів, впроваджують 
альтернативні способи вирішення конфліктів, розвивають громади та місцеве лідерство.

Щомісяця до офісів Мережі правового розвитку та через її онлайн сервіси за правовою  
допомогою звертаються тисячі людей. Широким є спектр правової проблематики, з якою 
працюють юристи організацій спілки: це і земельні, і трудові, і соціальні, і сімейні справи.  
Велика увага приділяється вирішенню проблем вимушених переселенців та учасників 
бойових дій.

02144, Україна, Київ 
вул. Бориса Гмирі, 17, оф. 4

+380 44 227 9773

office@ldn.org.ua

ldn.org.ua

facebook.com/legaldnetwork

https://ldn.org.ua
https://www.facebook.com/legaldnetwork

